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Projectweek “Samen bouwen!!!” 

Deze week hebben we een projectweek gehouden met de hele 

school over “geld en bouwen.” 

 Op dit laatste thema hebben we vooral de nadruk willen leggen, 

mede door de grote rekendag die elk jaar terugkomt.  

Om de week te openen hebben we met elkaar naar het 

prentenboek geluisterd dat werd voorgelezen door juf Helma. Dit 

prentenboek heeft op een hele leuke en leerzame manier 

uitgelegd dat je op meerdere manieren kunt kijken naar bouwen. 

Namelijk dat je goed gereedschap nodig hebt om iets te kunnen 

bouwen, maar dat je tegelijkertijd kan bouwen aan een relatie 

tijdens het samenwerken om iets te kunnen maken. En dat je 

mooie herinneringen kunt koesteren aan dit hele proces. Met deze 

boodschap in het achterhoofd zijn de kinderen deze week ook aan 

de slag gegaan. 

 En hoe! Geweldig om te zien hoe men met elkaar heeft 

samengewerkt, wat er is gemaakt en tevens is geleerd. 

  
 

Groep 1/2 heeft een mooie kinderboerderij gemaakt met 

verschillende dieren en een plattegrond. 

 Er is flink geknutseld en er is leuk gespeeld in de verschillende 

speelhoeken. 

  

De kinderen uit groep 3 en 4 hebben een mooi landschap gemaakt 

 
Belangrijke data: 

 

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 

Vakantierooster 2021-2022 

Goede Vrijdag en Pasen     

15 t/m 18 april 2022  

Meivakantie                          

25 april t/m 6 mei 2022  

Hemelvaartsdag                   

26 en 27 mei 2022  

Pinksteren                             

6 juni 2022  

Zomervakantie                     
18 juli t/m 26 augustus  
 
 

mailto:directie@obsdeslinge.nl


met huizen en hutten van verschillende materialen, zoals takken, 

klei, papier maché etc. 

 Op donderdag hebben ze nog hutten gebouwd in de klas met 

kleden. 

 Daarnaast hebben ze verschillende rekenspelletjes gedaan met 

geld en taal en spellingsopdrachten gemaakt over geld en bouwen. 

 
De kinderen uit groep 5/6 hebben verschillende huizen bedacht en 

ontworpen die voornamelijk van karton en papier zijn gemaakt. 

Sommigen zijn ook voorzien van interieur. Deze zijn ook gemaakt 

van verschillende materialen. Daarnaast hebben ze mooie taal-, en 

rekenopdrachten gedaan die met geld en bouwen te maken 

hadden, zoals een stelopdracht. Hoe ziet jouw ideale huis eruit? 

(De opdracht was een verhaal te maken over je huis als je 

zelfstandig woont. Met wie woon je er, wat doe je voor werk, 

welke snufjes zitten er in je huis. Samen maken we hier een boek 

van.) 

Groep 7/8 is voornamelijk bezig geweest met het maken van 

huizen en boten van hout, karton en piepschuim. Er werd veel 

verschillend gereedschap gebruikt! Bij de afsluiting van het project 

werden de boten te water gelaten om te kijken of deze allemaal 

bleven drijven. Daarnaast heeft deze groep ook reken-, taal- en 

stelopdrachten gemaakt a.d.h.v. dit thema. Ook hebben zij het 

prentenboek of een fragment uit het prentenboek naar het Engels 

vertaald in de vorm van een stripverhaal. 



          

          
Tijdens de projectweek hebben we nog een leuke vossenjacht 

gehouden. 

 Bouwvakker Melanie zou namelijk de kinderen helpen met 

bouwen, maar haar gereedschap was gestolen. Gelukkig hebben 

de kinderen haar goed kunnen helpen door bij de vossen 

opdrachten te doen, waarbij ze letters kregen om tot een oplossing 

te komen. 

 Zo ontstond uit de letters de zin: “Naar de Kluswijs”. En zo kon er 

weer nieuw gereedschap gekocht worden om de kinderen verder 

te kunnen helpen. 

  

Het eindresultaat mag er zeker zijn!!! 

 Heel fijn om dit samen met de kinderen en ouders na een 

vervelende periode van Corona te mogen en kunnen doen!!! 

Team De Slinge 

  

 

Preventief testen 
Het beleid ten aanzien van preventief testen van leerlingen en 
leerkrachten is veranderd. Er hoeft niet meer preventief getest te 
worden, alleen bij klachten (of nauw contact met een besmet 
persoon) wordt testen geadviseerd. De school zal daarom niet 
meer wekelijks zelftesten meegeven aan de kinderen van groep 6 
t/m 8. Indien u zelftesten nodig heeft voor uw kind, dan kunt u die 
(voorlopig) nog wel ophalen bij school. 
 
Update renovatie school + start zomervakantie 



In vorige nieuwsbrieven hebben we u geïnformeerd over de 
renovatie van de school. Inmiddels zijn de aanbestedingen gegund 
en gaat de renovatie ook echt van start. In de meivakantie zullen 
veel van de schilderwerkzaamheden binnen worden verricht, en in 
de zomervakantie de rest (van vloer tot plafond tot 
zonneschermen). Omdat 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. 
 
 
Kledingbeurs 

 
 
       
Nieuwsbrief    
De nieuwsbrief wordt elke twee weken gemaild. De volgende 
nieuwsbrief kunt u op 15 april 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.  
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