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Inleveren stamkaarten 

We hebben al een aantal stamkaarten terug mogen ontvangen. 

Denkt u eraan om deze mee te geven aan uw kind, zodat wij de 

administratie bij kunnen werken. 

 

Oudergesprekken in week 40 en 41: 28 september t/m 8 oktober 

De spreekmomenten voor de oudergesprekken zijn 

gepland in week 40 en 41. De exacte data en uitnodiging 

worden via Social Schools verstuurd. Wij verwachten dat 

alle ouders komen om een gesprek te voeren over uw kind 

en de verwachtingen voor komend schooljaar.  

Belangrijke informatie over uw kind is vaak al bij ons 

bekend, maar wij hechten ook veel waarde aan uw beeld 

en ervaringen. De bedoeling van het oudergesprek is dan 

ook het delen van deze ervaringen en het uitspreken van 

verwachtingen over het komende schooljaar. In groep 1 

t/m 4 is het gesprek tussen de leerkracht en ouders. Vanaf 

groep 5 zouden we het erg op prijs stellen als het kind mee 

kan gaan. De vragenlijst met de bespreekpunten lijkt ons 

een goede leidraad voor het gesprek. Wilt u de vragen 

thuis invullen? Vanaf groep 5 kunt u het formulier 

eventueel ook samen met uw kind invullen.  

De vragenlijst is vandaag aan uw kind meegegeven en kunt 

u inleveren op uiterlijk 24 september bij de leerkracht. 
  

Via Social Schools krijgt u volgende week een uitnodiging om u in 

te schrijven voor het oudergesprek. Wij zullen ervoor zorgen dat 

bij elke uitgang desinfecterende gel staat voor uw handen. Ook 

wordt u een aantal vragen gesteld: 

 

1. Heeft u één of meerdere van de volgende klachten in de 

afgelopen 24 uur: hoesten, neusverkoudheid, koorts 

vanaf 38 graden en/of benauwdheidsklachten?  

2. Heeft u of één van uw gezinsleden lachten m.b.t. 

hoesten, neusverkoudheid, koorts of benauwdheid?  

3. Is er bij u of één van uw gezinsleden de afgelopen 7 

dagen corona vastgesteld?   

  

Indien één van deze vragen met ‘ja’ beantwoord wordt, maak 

dan geen afspraak of annuleer de afspraak. Wij verzoeken u hier 
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expliciet rekening mee te houden (zie ook de afbeelding 

onderaan de nieuwsbrief). 

 

Beeldgebruik voorkeuren Social Schools  

 

Wij willen u vragen om de beeldgebruik voorkeuren in Social 

Schools aan te geven. Hier volgt een stappenplan hoe dit te 

doen:  

1. U gaat naar Social Schools en onderin beeld ziet u 

administratie staan. Daar klikt u op.  

2. Je klikt op de naam van uw kind.  

3. Dan klik je op beeldgebruik voorkeuren.  

4. Daar kunt u aangeven of u foto’s van uw kind op: Social 

Schools, Schoolwebsite, Social Media en My Album 

toestaat of niet. 

 

Alvast bedankt! 

 

Kinderzegels 

ONZE LEERLINGEN GAAN (DIGITAAL) OP PAD VOOR DE 
KINDERPOSTZEGELACTIE! 
Vanaf woensdag 23 september a.s. gaan ruim 140.000 
basisschoolkinderen in Nederland op pad voor de 
Kinderpostzegelactie. De leerlingen uit onze hoogste groepen 
doen dit jaar ook (weer) mee. Ze zetten zich in voor kinderen die 
een steuntje in de rug kunnen gebruiken: voor kinderen door 
kinderen!  
Voor wie gaan de leerlingen op pad? 
Tijdens de Kinderpostzegelactie 2020 zetten basisschoolkinderen 
zich in om ruim 90.000 kinderen in Nederland te helpen aan een 
veilig thuis. Dat zijn gemiddeld twee kinderen per klas die thuis 
te maken hebben met geweld, armoede of verslaving. 
Onvoorstelbaar toch? Al sinds 1924 zet Stichting 
Kinderpostzegels zich in voor kwetsbare kinderen. Toen bood 
Kinderpostzegels wees geworden kinderen als gevolg van de 
Spaanse Griep een helpende hand.  
Inmiddels zetten ze zich al vele jaren in voor kinderen in een 
benarde thuissituatie. Kwetsbare kinderen hebben het in de 
huidige tijd, waarin ze noodgedwongen veel meer thuis zijn, vaak 
nóg moeilijker. Daarom vragen zij juist in deze tijd extra 
aandacht voor deze groep. We zijn blij dat onze leerlingen een 
belangrijke bijdrage kunnen leveren om deze kinderen zicht op 
een betere toekomst te geven!  
De verkoopbox 
Vanwege de geldende coronamaatregelen is de actie iets anders 
dan anders. De kinderen kunnen op gepaste afstand langs de 
deuren door gebruik te maken van de zogenaamde verkoopbox. 
De QR-code die hierop bestickerd wordt is dezelfde die je op de 
poster ziet op school. Zie je de poster hangen? Scan de code met 
je mobiel en doe een bestelling. De verkoop wordt opgeteld bij 
de verkopen van de groep en zo maakt de groep kans op een 
schoolreis naar Duinrell! 
Digitale Kinderpostzegelactie 
De kinderen kunnen dit jaar voor het eerst ook digitaal ‘langs de 
deuren gaan’. De kinderen spelen zelf de hoofdrol in de digitale 
actie, geregisseerd door Dylan Haegens, een bekende YouTuber 

https://www.kinderpostzegels.nl/Uploaded_files/Zelf/zo-komen-we-langs-infographic.4201fc.pdf


onder de doelgroep. In plaats van aanbellen in de buurt, kunnen 
de kinderen ook digitaal langs de deuren gaan met een 
zelfgemaakte, persoonlijke videoboodschap. Zo kunnen de 
kinderen zich ook vanuit huis inzetten voor andere, kwetsbare 
kinderen. 
 

Even voorstellen…........  

Juf Karin Slomp 

Hallo allemaal,  

Ik ben Karin Slomp en de komende tijd mag ik jullie muziekles 

geven, met name ritme en ook bewegen, hartstikke leuk!  

Mij is gevraagd om over mijzelf te vertellen voor jullie 

nieuwsbrief:  

Ik ben zangeres en zangdocent en heb mijn lespraktijk ‘de 

Zangwinkel’ in Steenwijk.  

In 2009 ben ik afgestudeerd aan het conservatorium in 

Groningen, daarna heb ik een tijdje in Amsterdam gewoond en 

gewerkt. Ik werkte o.a. als docent aan de muziekschool in 

Diemen en heb met kinderen gewerkt aan de BSO in Amsterdam.  

In Vledderveen, waar ik ben opgegroeid begon ik al jong met 

zingen en op 11-jarige leeftijd won ik de landelijke finale van het 

VARA-kindersongfestival. Op mijn 15e besloot ik zangles te 

nemen en uiteindelijk heb ik van zingen mijn beroep gemaakt.  

Ik hou van zingen, muziek, creatief bezig zijn, eigen muziek 

schrijven, vrij dansen, de natuur in, lekker gezond eten, 

ontdekken en nog veeeel meer, ik ben altijd nieuwsgierig 

gebleven! 

Als school zijn wij blij dat de OR het mogelijk heeft gemaakt dat 

we een muziekdocent dit schooljaar aan ons hebben kunnen 

binden. 

Juf Joke  

Aangezien juf Irene langere tijd ziek is hebben we een nieuwe juf 

in onze school rondlopen. Zij is geen vreemde, want een aantal 

jaren geleden heeft zij ook op onze school gewerkt. Ze is een 

gepensioneerde leerkracht die nog steeds oproepbaar is om in 

te vallen. Ze vindt het werken met kleuters nog zo leu Gelukkig 

hebben we haar als vervangster voor groep 1 aan mogen stellen. 

Ze is op maandag, dinsdag en vrijdag aanwezig en op woensdag 



  
  
 

 

 

werken Ingrid en Elca samen. Dit betekent dat we nu al extra 

formatie kunnen inzetten in onze groeiende onderbouw. 

 
 

 

 

Aanwezigheid directie: 

Meester Peter: elke woensdag 

Juf Astrid: Maandag t/m vrijdag 



 


