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Nummer   30     28e jaargang                                       13 t/m 17 mei 2019 

 
Locatie coördinatie 
Afgelopen maandag heeft juf Dorien gesolliciteerd op de taak van locatie coördinator. Na afloop van 
het gesprek met de sollicitatiecommissie heeft ze te horen gekregen dat zij deze taak mag gaan 
uitvoeren. Vanaf komend schooljaar zal juf Dorien naast haar werkzaamheden als intern begeleider en 
leerkracht, ook locatie coördinator zijn op de Aremberg. Zowel team, directie als 
medezeggenschapsraad zien in juf Dorien de aangewezen persoon om deze taak op zich te nemen. 
Hiermee zal zij meer tijd vrij geroosterd krijgen om werkzaamheden te verrichten die ook in het 
verlengde liggen van haar huidige werk. In eerste instantie zijn de leerkrachten van uw zoon/ dochter 
het aanspreekpunt bij vragen. Daarna is juf Dorien de eerst aangewezen persoon die u als ouder kan 
helpen. 
 
Groepen 2019-2020 
Op dit moment werken we hard aan de samenstelling van de groepen voor het schooljaar 2019-2020. 
Ook denken we hard na over welke leerkracht voor welke groep komt te staan. Zoals eerder 
aangekondigd zullen we wel moet 8 groepen gaan werken. Wij hopen u hierover zo spoedig mogelijk 
meer te kunnen vertellen. 
  
Continurooster 
Binnenkort ontvangt u per gezin een evaluatieformulier m.b.t. het continurooster. Om een zo goed 
mogelijk beeld te krijgen willen we u vragen om dit formulier ingevuld mee terug te geven naar school. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Schoonmaak 
De schoonmaak op de scholen van Op Kop wordt met regelmaat geëvalueerd. Op dit moment is er 
besloten dat er een nieuw aanbestedingstraject voor de schoonmaak gaat plaats vinden. Dat houdt dat 

13 mei  Jeroen Oosterhof op de Voorpoort 

14 Jeroen Oosterhof directiewerkzaamheden Op Kop 

13 t/m 16 mei Avond4daagse  in Zwartsluis 

13 mei MR-OR vergadering 

16 mei  HGPD gesprekken  

23 mei  Voorstelling groep 6A 

30 mei  Hemelvaartsdag (vrije dag) 

31 mei  Extra vrije dag in verband met Hemelvaartsdag 
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er een ‘sollicitatie’ voor bedrijven gaat plaats vinden die de schoonmaak willen gaan uitvoeren op de 
scholen.  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Juf Silvia en Juf Renate 
Onze juf Silvia zal weer deels werkzaamheden gaan uitvoeren, hier zit wel een opbouw in. Om haar de 
tijd te geven om dit rustig op te bouwen, zal ze eerst beginnen op de Voorpoort. Juf Renate is op dit 
moment voor 3 dagen per week op de Aremberg aan het werk met groepjes leerlingen die extra uitleg 
en ondersteuning kunnen gebruiken. 
  
Juf Dorien 
In de week van 13 mei zal juf Dorien een ingreep ondergaan aan haar hand. Zij zal wel weer op school 
zijn, maar ter ondersteuning is er wel een invalleerkracht van Op Kop aanwezig. Dit zal voor de dagen, 
waarop zij voor groep 3 staat (woensdag en vrijdagmiddag) juf Silvia Fleer zijn. 
 
Fancy-fair  OPROEP VOOR SPULLEN……….!! 
Het duurt nog wel even, maar in het nieuwe schooljaar gaan we weer een fancy-fair organiseren.  
Het doel van deze activiteit wordt: Het kunnen aanschaffen van een geluidsinstallatie voor onze 
school. We gaan in ieder geval een “kraam’ inrichten met 2e hands spullen. We doen hierbij een 
oproep aan u om te kijken of u thuis nog spullen heeft die goed zijn en die u wel kwijt wilt.  
Heeft u iets?, dan mag dit in de hal op school ingeleverd worden. Mocht het iets grootst zijn, dan eerst 
even overleggen met school/ ouderraad. Er worden zo langzamerhand al wat bruikbare spullen 
aangeleverd, maar er kan nog veel meer bij!  
 
Kinderen in beweging  
Op dinsdagmiddag van 14.30 – 15.30 uur geeft de beweegcoach van Zwartewaterland, Denise 
Hommiga, beweeglessen voor kinderen van 4 t/m 8 jaar.  
Dit wordt gedaan in het speellokaal van onze school of buiten op de pleinen/veldjes in de buurt.  
Tijdens deze gymlessen worden er veel afwisselende activiteiten gedaan, zoals klimmen, springen, 
balsporten, tikspellen, enz.  
Hierbij is er veel aandacht voor de motorische ontwikkeling, samenwerking en wordt er kennisgemaakt 
met verschillende sporten. 
Kosten voor deze beweegles zijn € 3,50 per kind per keer.  
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Wanneer u wilt dat uw kind van 14.00 tot 14.30 uur door SKZ opgevangen wordt en wordt voorzien 
van ranja + fruit dan komen er € 2,00 aan kosten bij.  
Dan kan uw kind na school naar SKZ en kunt u uw kind om 15.30 uur ophalen na de gymles voor 
slechts € 5,50.  
Mocht u vragen hebben over deze beweeglessen of uw kind willen opgeven, dan kunt u contact 
opnemen met de sportleidster van SKZ Zwartsluis, Monique Busscher-Blei (06-21533838). 
  
Peuterfit 
Gisteren zijn in ons speellokaal de peuterfit lessen van start gegaan. 
Peuters in de leeftijd van 2 tot 4 jaar kunnen op donderdagochtend een uur gymmen voor slechts € 
3,00 per les. 
Mocht u kinderen in deze leeftijd kennen, wilt u ze dan op de hoogte brengen van deze gymles?! 
Natuurlijk is het mogelijk een gratis proefles te volgen! 
Voor meer informatie of opgeven, stuur een app naar Monique Busscher-Blei (06-21533838). 
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          Schoolvoetbaltoernooi. 
 

Op woensdagmiddag 15 Mei is het weer tijd voor ons jaarlijks 

schoolvoetbaltoernooi op de sportvelden van VENO.  

Groepen 7 en 8 van alle basisscholen van Vollenhove zullen deze middag  strijden om te kijken wie het 

beste schoolvoetbalteam van de Brede School Vollenhove heeft. Er voetballen deze middag 5 

jongensteams en vier meisjesteams tegen elkaar. Het beloofd weer een sportieve en spannende 

middag te worden.   

De wedstrijden starten om 14.00 uur en het toernooi zal tussen 16.00 en 16.30 uur afgelopen zijn. De 

spelers worden tussen 13.30 en 13.45 uur in de kleedkamers bij de sportvelden verwacht om zich  

klaar te maken voor de wedstrijden. Voor de spelers is er deze middag drinken en een gezonde snack 

van Groenteman Simon Dragt. 

We hopen dat er veel supporters de teams komen aanmoedigen!!    

Muzieklessen in groep 3 en 4            
Afgelopen woensdag kwam juf Aletta weer bij ons op school. Zij verzorgt altijd muzieklessen. Deze 
keer geeft zij muziekles aan groep 3 en 4.  ER zullen nog een aantal woensdagen zijn waarop juf Aletta 
op school komt. De kinderen hebben genoten van haar eerste les. We zijn benieuwd naar de volgende 
lessen!      
                                 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                          Groep 4  
 
 
                                                                                                                 
                                                                                                                      Groep 3  
 
HGPD gesprekken 
Op school hebben we ongeveer 4 keer per jaar de mogelijkheid om HGPD gesprekken te voeren. Wat 
houdt dit in? HGPD betekent: Handelings Gerichte Proces Diagnostiek. Een aantal moeilijke woorden, 
die samengevat betekenen: ik heb zorg om mijn kind, of de leerkracht heeft zorg om het kind. Dit moet 
besproken worden met hulpverlening.  

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjYm7iqzr3UAhURYlAKHZmgCZEQjRwIBw&url=http://harfsen.nl/kennismakingstraining-voor-toekomstige-voetballers/&psig=AFQjCNEw9wbI_N05HkCr4Ryr9v4WWhHFPw&ust=1497539135916503
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Bij zo`n gesprek is ook een orthopedagoog aanwezig. Dit is iemand die veel expertise heeft op het 
gebied van leerproblemen.  
Er is ook een jeugdverpleegkundige van de GGZ aanwezig. Zij weet veel van opvoedproblemen en 
gezinsproblemen.  
Bij deze gesprekken zitten uiteraard ook de desbetreffende leerkracht(en), de intern begeleider en u 
als ouder(s). Samen proberen we het probleem helder te krijgen en vervolgens een oplossing te 
bedenken.  
Mocht u behoefte hebben aan een gesprek, over bijvoorbeeld opvoedvragen, met de 
jeugdverpleegkundige dan kunt u ook zelf een afspraak maken. Haar naam is Marjan Dijkstra.  
Zij is te bereiken op telefoonnummer 06-46885092 of 088-4430702, haar mailadres is 
m.dijkstra@ggdijsselland.nl  

mailto:m.dijkstra@ggdijsselland.nl

