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Datum Activiteit 

30 september Studiedag. Alle leerlingen 
vrij. 

2 oktober 8.15 uur opening 
Kinderboekenweek 

3 oktober 1e leerlingenraad 
vergadering 

4 oktober Voorpoort 
voorleeswedstrijd 

10 oktober Kleding inzameling 19-
20.00 uur 

 
Informatie avonden: 
De informatieavonden zijn goed verlopen. Er is 
veel informatie gegeven over de nieuwe 
lesmethodes die we dit jaar hebben gekregen. 
Mocht u als ouder toch nog vragen hebben 
kunt u altijd een afspraak maken met de 
leerkracht. 
 
Leerlingenraad: 
Vandaag waren de verkiezingen van de 
leerlingenraad. Leerlingen blijven altijd 2 jaar 
in de leerlingenraad. Vanuit vorig schooljaar 
blijven Sam uit groep 6, Shervan uit groep 7 en 
Daan uit groep 8 in de leerlingenraad. 
De nieuw gekozen leerlingen zijn: 
 

 
 
Kinderboekenweek: 
Aanstaande woensdag 2 oktober start de 
Kinderboekenweek. Als school besteden wij 
dan extra aandacht aan (voor)lezen. Wij willen 
deze week graag samen openen op 
woensdagochtend gelijk om 8.15 uur in het 
speellokaal. Ouders zijn van harte 
uitgenodigd. 
 
EU-schoolfruit: 
We zijn als school ingeloot om deel te nemen 
aan het EU-schoolfruit project. Dit houdt in 
dat we 20 weken lang voor 3 dagen in de 

week school gruiten aangeleverd krijgen. 
Gruiten staat voor groenten en fruiten. 
We houden u op de hoogte vanaf welke 
datum het schoolfruit in gaat. 

 
 
Dalton inspiratiemiddag: 
Afgelopen woensdagmiddag zijn juf Judith, juf 
Sanne en juf Helma afgereisd naar Amersfoort 
om daar deel te nemen aan een Dalton 
inspiratiemiddag. Deze middag heeft hen 
zeker geïnspireerd! Vol ideeën zijn zij terug 
gekomen. Als team gaan we kijken wat de 
volgende stap is die we gaan zetten. 
 
Studiedag: 
Aanstaande maandag 30 september zijn de 
kinderen vrij ivm een studiedag van het team. 
Deze dag gaan wij kijken naar de Dalton 
ontwikkelingen hier op school. Hoe staan we 
er nu voor en welke stap gaan wij nu zetten. 
Ook staat Engels op het programma. Hoe gaat 
het nu, wat doen we al en waar moeten we 
naartoe werken om de 2e visitatie te 
ontvangen om een EarlyBird school te kunnen 
worden. 
 
Bag2School: 
Donderdagavond 10 oktober is er van 19.00-
20.00 uur gelegenheid om oude kleding, 
lakens, dekens, gordijnen, knuffelbeesten, 
schoenen (per paar), riemen/ ceinturen en 
handtassen in te leveren. Deze zakken leveren 
ons als school €0,30 per kilo op. Dit 
ingezamelde geld gaat naar de OR. De OR 
gebruikt dit soort opbrengsten om bv nieuwe 
schoolshirts aan te schaffen of om te sparen 
voor een nieuw speeltoestel op het 
schoolplein.  
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Verjaardagen: 
Deze week zijn er geen jarigen op school. 

 

Ingezonden stukken: 

Vacature Ondersteuningsplanraad: 

Het samenwerkingsverband PO 2203 (afdeling 
Meppel/Hoogeveen/ Steenwijk) heeft een 
vacature voor de ondersteuningsplanraad 
(OPR) openstaan. De OPR is een 
medezeggenschapsraad van ouders en 
medewerkers die de plannen en het beleid 
van het samenwerkingsverband kritisch 
bekijkt en hierin meedenkt. 

Het gaat om de volgende data: 22 november 
2019, 12 februari 2019 en 10 april 2019. 

Aan de GMR is gevraagd om een ouder aan te 
dragen uit Steenwijkerland. Hierbij vraagt de 
GMR de MR’en uit Steenwijkerland om na te 
denken of er een ouder in zijn/haar school is 
die graag plaats zou willen nemen in de OPR. 
Dit hoeft geen ouder uit de MR of GMR te zijn. 
Wanneer een ouder hierin interesse heeft 
mag deze reageren voor 16 oktober a.s. door 
een sollicitatiebrief te sturen naar de 
secretaris van de GMR (Edith ter 
Heide, secretaris.gmr@stichtingopkop.nl). De 
GMR kiest vervolgens een kandidaat.  
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