
 
 
 
 
 
 
 
 

’t Slingerland 12 | 8375 GP Oldemarkt | 0561-451900 | 
directie@obsdeslinge.nl 

 

 

16-05-2022 
 

Update renovatie school + start zomervakantie 
In vorige nieuwsbrieven hebben we u geïnformeerd over de 
renovatie van de school. Inmiddels is de gehele school afgelopen 
meivakantie geschilderd. U heeft vast de foto’s voorbij zien komen 
via Social Schools en ben al eens binnen komen lopen! Omdat in de 
zomervakantie de gehele school leeg moet worden geruimd (en 
ook opnieuw wordt ingericht met nieuw meubilair in de laatste 
week van de zomervakantie), begint voor de kinderen de 
zomervakantie op donderdagmiddag 14 juli om 14.00 uur.  
Vrijdags 15 juli zijn alle kinderen dus vrij! En we starten op 
maandag 29 augustus in een ‘nieuw’ gebouw! 
 
Donderdagmiddag 14 juli tussen 14.30 en 17.00 uur gaan we veel 
van het huidige meubilair proberen te verkopen, zodat de 
opbrengst hiervan ook weer ten goede kan komen aan onze 
kinderen. Uiteindelijk moet alles vrijdag 15 juli weg zijn! Mocht u 
belangstelling hebben voor een tafelsetje en/of een kast, dan kunt 
u dat laten weten aan meester Peter. 
 
Musical groep 7/8 
Groep 7/8 is inmiddels gestart met het oefenen van de 
eindmusical. Deze wordt op donderdagavond 7 juli gehouden in 
Dalzicht. Verdere informatie volgt.  
 
Hallo Wereld 
In 2022 –2023 gaan we werken met Hallo Wereld. We zijn 
enthousiast over dit programma en hieronder kunt u lezen 
wat Hallo Wereld inhoudt.   
 

Wat is Hallo Wereld?  
Waar we tot nu toe de kinderen van de midden- en bovenbouw in 
de regel vaak alleen Humanistisch en/of Godsdienstig 
vormingsonderwijs konden bieden, krijgen vanaf het nieuwe 
schooljaar alle kinderen van groep 1 t/m 8 
Humanistisch, Godsdienstig en af en toe een gastles Islamitisch 
vormingsonderwijs aangeboden. Deze lessen worden een keer per 
week afwisselend binnen een thema gegeven door deskundige 
Hallo Wereld-vakdocenten in samenwerking met de 
eigen groepsleerkracht. Dit laten we zoveel mogelijk aansluiten bij 
onze eigen thema’s/onderwerpen. Gedurende de week komt 
de leerkracht terug op het onderwerp in de groep.   
 

We doen dit op vrijwel alle scholen van stichting Op Kop vanuit het 
oogpunt van kennis maken met verschillende overtuigingen en 
denkwijzen. Kinderen leren hier een eigen mening te vormen en te 
begrijpen dat dit niet voor iedereen hetzelfde hoeft te zijn.   

 
Belangrijke data: 

- Donderdag 7 juli Musical 
groep 7/8 te Dalzicht. 

 

Studiedagen 2021-2022  

De kinderen zijn (extra) vrij op de 

volgende data i.v.m. 

studiemomenten van het team: 

- Donderdag 16 juni 2022 

- Maandag 4 juli 2022 

- Vrijdag 15 juli 

Vakantierooster 2021-2022 

Hemelvaartsdag                   

26 en 27 mei 2022  

Pinksteren                             

6 juni 2022  

Zomervakantie                     
18 juli t/m 26 augustus  
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Waar van oudsher godsdienstig of humanistisch 
vormingsonderwijs een meer overtuigend karakter had, is dat 
bij Hallo Wereld niet het geval. We hebben op andere scholen de 
afgelopen jaren ervaren dat het een verrijking is van het onderwijs 
aan alle kinderen.   
 

In de bijlage vindt u meer informatie over Hallo Wereld. Mocht u 
naar aanleiding hiervan vragen hebben, kunt u contact met 
meester Peter opnemen.  
 
Luisvrij! 
We zijn luisvrij begonnen na de vakantie. Een heerlijk begin! 
 
Personeel 
Na de meivakantie gaat het er (tijdelijk) anders uitzien in de 
bezetting van groep 5/6. Juf Helma werkt ontzettend hard, echter 
door o.a. overbelasting lukt het juf Helma op dit moment 
onvoldoende om goed tegemoet te komen aan de zorg in de klas 
en daarin de juiste keuzes te maken. Daarnaast moet juf Helma 
ook nog een operatie ondergaan. De verwachting is dat zij hierdoor 
4 tot 6 weken niet inzetbaar zal zijn. Op maandag, dinsdag en 
woensdag is juf Winni in de groep, en op donderdag en vrijdag zal 
juf Chantal vervangen. 
 
Na het vertrek van juf Melanie hebben we gelukkig een opvolgster 
gevonden. Hieronder stelt ze zichzelf voor: 
 
Isa Rijsdijk 
Mijn naam is Isa Rijsdijk en ik ben 19 jaar oud. Over ongeveer een 
maand mag ik mijn diploma onderwijsassistent niveau 4 in 
ontvangst nemen. Naast dit diploma ben ik ook bezig om mijn 
wiskunde B certificaat te halen, daar zal ik volgend schooljaar 
eindexamen in gaan doen. Sinds mijn tiende woon ik samen met 
mijn moeder, stiefvader en zusje in Steenwijk. Tijdens mijn 
opleiding heb ik werkervaringen 
opgedaan doormiddel van stages (groep 
1/2, groep 5 en groep 7). Met mijn 
onderwijsassistent diploma op zak kijk ik 
er erg naar uit om op OBS de Slinge de 
leerlingen te gaan begeleiden.  
 
 
Schoolvoetbal 

Na 2 jaar wachten is het dan over ongeveer 1 maand weer tijd 
voor het schoolvoetbaltoernooi! 

Dit jaar zal het plaatsvinden op donderdag 9 juni 
2022 vanaf 13:00 uur. 

Locatie: Sportpark Oldemarkt te Oldemarkt. Wij 
als schoolvoetbalcommissie zijn in volle gang met de 
voorbereidingen van het jaarlijks terugkerende en uiterst 
succesvolle evenement.  
  
We hopen net als voor de Corona-jaren weer op veel 
enthousiaste en sportieve teams die meedoen aan het toernooi. 
Dit jaar gaan we  met 2 poules van start.  



1 gemende poule leeftijd groep 7&8 en 1 gemengde poule 
voor groep 5&6. 
 
Voorwaarde is dat er minimaal 2 meiden in een team zitten. 
Mocht dit problemen opleveren, neem dan even contact op 
met de organisatie. 
  
Groep 7&8 zal 8x8 spelen op een half veld 
Groep 5&6 zal 6x6 spelen op een kwart veld 
 
Wilt u hier rekening mee houden bij de inschrijving? Inschrijving 
kan via de bijgevoegde formulieren aan Marie-José Schokker  
email;  ma-jo.n@home.nl 
 
De betaling van de inschrijvingskosten blijft net als voorgaande 
jaren 1 euro per deelnemer en kan op de dag zelf, bij de 
wedstrijdtafel vóór aanvang van het toernooi worden 
afgerekend. 
Inschrijven is mogelijk tot en met uiterlijk tot woensdag 18 mei 
aanstaande via de leerkracht! 
 
Met sportieve groet, 
 
De organisatie schoolvoetbaltoernooi.  
 
Mirjam Daan, Bernie Schoenmaker, Arnold Schade, Nanka 
Nijenhuis en Marie-Jose Schokker 
 
Vakantierooster 2022-2023 
Herfstvakantie: 17 t/m 21 oktober 
Kerstvakantie: 26 december t/m 6 januari 
Voorjaarsvakantie: 27 februari t/m 3 maart 
Goede vrijdag: 7 april 
Tweede Paasdag: 10 april 
Meivakantie: 24 april t/m 5 mei 
Hemelvaartsdag en vrijdag: 18 en 19 mei 
Pinksteren: 29 mei 
Zomervakantie: 24 juli t/m 1 september 
 
Buitenspeeldag  
Woensdag middag 8 juni organiseert de werkgroep Buitenspeeldag 
in samenwerking met Plaatselijk Belang en lokale ondernemers de 
buitenspeeldag in Oldemarkt! Voor alle kinderen een supergaaf 
buiten evenement met geweldige activiteiten. De middag begint 
om 14.00 en eindigt om 16.30. De locatie is het evenementen 
terrein aan het Walveld. We hopen zoveel mogelijk kinderen te 
mogen verwelkomen! We zijn nog steeds op zoek naar vrijwilligers! 
Kunt en wilt  u woensdagmiddag 8 juni helpen? U kunt zich 
opgeven via de Facebook pagina van de buitenspeeldag. 
 
Namens de werkgroep hopen we veel kinderen te zien op 8 juni as. 
 
Nieuwsbrief    
De nieuwsbrief wordt elke twee weken gemaild. De volgende 
nieuwsbrief kunt u op 27 mei 2022 verwachten.   
 



 
 

  

Aanwezigheid directie: 

Meester Peter: Maandag en woensdag 

Juf Astrid: Maandag t/m vrijdag 
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Sam& voor alle kinderen helpt! 

 

Geen geld voor sport, verjaardagen, uitjes, schoolspullen, 

muziek-, zwem- of dansles?  

Heb jij of ken jij een kind dat ook gewoon mee moet 

kunnen doen met leeftijdgenoten en is er binnen het 

gezin niet genoeg geld voor sporten, muziekles, een dagje 

uit, verjaardag vieren of schoolkosten? Sam& springt bij! 

 

Hoe werkt het? 

Vanaf 1 maart 2022 kunt u zelf een aanvraag doen of via een tussenpersoon. Dat kan via de website 

www.samenvoorallekinderen.nl. Een tussenpersoon kan iemand zijn van de gemeente, een 

jeugdhulpverlener, leerkracht of een maatschappelijk werker. Ze moeten wel aangemeld zijn bij 

Sam&. De bijdrage die u krijgt, gaat meteen naar de organisatie die de activiteit aanbiedt.  

 

Wat kun je aanvragen? 

- Sportactiviteiten: Sam& voor alle kinderen kan een bijdrage geven voor het lidmaatschap 

van een sportvereniging en soms ook het materiaal dat uw kind nodig heeft (bijvoorbeeld 

sportkleding). Deze bijdrage is voor kinderen en jongeren van 2 t/m 17 jaar. De bijdrage is 

maximaal € 225,- per kind per seizoen. 

- Cultuuractiviteiten: met een bijdrage via Sam& kan uw kind meedoen aan muziekles, toneel 

of bijvoorbeeld breakdance. Deze bijdrage is voor kinderen en jongeren van 4 t/m 17 jaar. De 

bijdrage is maximaal € 425,- per kind per seizoen. 

- Zwemles: Heeft uw kind nog geen zwemdiploma? Via Sam& kunnen kinderen diploma A en B 

halen. De bijdrage is voor kinderen en jongeren van 4 t/m 17 jaar. De vergoeding is maximaal 

€ 525,- per kind voor zwemdiploma A + B.  Ouders betalen nog wel een eigen bijdrage. De 

hoogte hiervan is afhankelijk van de tarieven die het zwembad hanteert.  

- Schoolkosten: Gaat uw kind naar de basisschool, het voortgezet onderwijs of mbo (jaar 1 en 

2)? Dan kunt u daarvoor een bijdrage krijgen. Bijvoorbeeld voor: een schooltas, 

lesbenodigdheden of een pc/laptop. Voor kinderen tot groep 6 van de basisschool is de 

bijdrage maximaal € 100,- per kind per schooljaar. Vanaf groep 7 van de basisschool en hoger 

krijgt u maximaal € 350,- per kind per schooljaar. Vanaf groep 7 is er ook een bijdrage voor 

een computer/laptop of telefoon aan te vragen. Dit kan 1 keer in de 5 jaar. Mocht de 

bijdrage voor mbo-leerlingen niet toereikend zijn, dan is er nog het MBO Studentenfonds. 

Vanuit dit fonds helpen mbo-scholen u bij de aanschaf van voorgeschreven leermaterialen. 

Vraag bij de mbo-school van uw kind naar de mogelijkheden.  

- Aanschaffen fiets: u kunt één keer per 24 maanden een bijdrage krijgen voor een 

(tweedehands)fiets. Kinderen uit de stad Steenwijk kunnen een aanvraag doen bij de 

wijkwerkplaats west (www.wijkwerkplaatswest.nl). Als er geen passend aanbod is, kan een 

beroep worden gedaan op deze regeling. Dit geldt ook voor reparatiekosten van een fiets.  

- Verjaardagsbox: is uw kind Jarig? Via Sam& kan uw kind een verjaardagsbox krijgen. In de 

box zitten slingers, ballonnen, taartmix, traktaties, wat lekkers voor thuis en cadeautjes. 

 
Meer informatie 
Wil je meer weten of een aanvraag indienen? Kijk dan op samenvoorallekinderen.nl en doe een 
aanvraag. Of neem contact op met Sociaal Werk De Kop (info@sociaalwerkdekop.nl of 0521 745080).  
 

NIEUW VOOR OUDERS! Sinds 1 januari 2022 is er ook voor volwassenen een fonds voor sport- en 

cultuuractiviteiten. Kijk hiervoor op https://www.volwassenenfonds.nl/ en kijk wat er mogelijk is.  

http://www.wijkwerkplaatswest.nl/
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