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Datum Activiteit 
Woe 23 mrt. ANWB Streetwise 
Woe 30 mrt.  Grote Rekendag 
Vrij 15 apr. Goede Vrijdag 
Ma 18 apr.  2e Paasdag 
Woe 20 apr.  Eindtoets (IEP) groep 8 
Do 21 apr. Eindtoets (IEP) groep 8 
Vrij 22 apr. Koningsspelen 

 
Geachte ouders, verzorgers, 
 
Afgelopen dinsdag kondigde de regering de 
laatste versoepelingen aan in het landelijke 
coronabeleid. Tegelijkertijd hadden we deze 
week (hopelijk) de laatste “restanten” van 
corona. Gelukkig konden juf Patricia en juf 
Aniek hun werk deze week weer hervatten.  
Naar verwachting is juf Helma er ma a.s. weer. 
 
Volgende week woe vindt ANWB Streetwise 
plaats. ANWB Streetwise organiseert 
activiteiten voor alle groepen van de 
basisschool om hen bewust te maken van hun 
rol als verkeersdeelnemer.  
 
Vandaag vindt de pannenkoekendag plaats 
i.s.m. Nieuw Clarenberg. Foto’s volgen z.s.m. 
via Social Schools. 
 
Fijn weekend allemaal! 
 
Namens het team.  
 
Met vriendelijke groet, 
Leendert Kroes 
Directeur 
 
Herijkingstraject Daltononderwijs: 

Afgelopen dinsdag vond o.l.v. juf Judith 
een themavergadering plaats over ons 
herijkingstraject daltononderwijs. In 
deze vergadering hebben wij afspraken 
gemaakt met elkaar over wat de 
bedoeling is van het werken in de hal.  
 

Kinderen in groep 4 t/m 8 mogen ervoor 
kiezen om in de hal zelfstandig of samen te 
gaan werken. De kinderen krijgen hiervoor 
een kaartje van de leerkracht mee waarop hun 
keuze staat: 

1. Een kind kiest bewust ervoor alleen te 
werken. 

2. Er wordt samengewerkt in een 
groepje van 2 of 3. 

 
Op diverse plekken in de hal hebben we 
middels bordjes aangegeven wat de bedoeling 
is. In de hal maken we gebruik van onze 
fluisterstem om met elkaar te overleggen 
indien nodig. 

 
 
Handelingswijzer uitgestelde aandacht 
Kent u het nog van vroeger? Die vinger die 
urenlang in de lucht bleef hangen totdat u de 
beurt kreeg van uw meester of juf? Inmiddels 
zijn we natuurlijk erachter gekomen dat dit 
niet effectief werkt.  
 
Met elkaar hebben we de handelingswijzer 
uitgestelde aandacht vastgesteld. Uw kind 
leert op deze manier om zo zelfstandig 
mogelijk een opdracht op te lossen, verliest 
geen effectieve leertijd en als uw kind er echt 
niet zelfstandig uitkomt, is de leerkracht er 
nog altijd die kan helpen.  
 
Deze handelingswijzer is terug te vinden in alle 
klaslokalen en op de tafelgroepen van de 
leerlingen. In de bijlage vindt u de 
handelingswijzer, zodat u ook op de hoogte 
bent van alle afspraken.  
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Hulp gezocht bij opknappen school: 
Bij een bruisende daltonschool hoort ook een 
frisse en aantrekkelijke werkomgeving voor de 
kinderen. We willen daarom de hal bij groep 
1/2/3 gaan opknappen. Ons plan is om de 
bakstenen muren wit te gaan maken.  
 

 

 
Wie wil ons helpen met schilderen? We 
spreken in onderling overleg af wanneer we 

precies gaan beginnen. Het 
kan bijv. op woe-mid. (groep 
1/2/3 is om 12.00u uit nl.), in 
de avonduren of op een 
zaterdag. U kunt zich 
opgeven bij juf Sanne via 
social schools. 

 
Open Dag: 
De Open Dag was een jaarlijkse gewoonte. 
Vanwege een verminderde aanloop in de loop 
der jaren en het feit dat er leerlingen 
tussentijds worden aangemeld, is besloten om 
geen aparte open dag meer te organiseren.  
 
Mocht u iemand kennen die nog op zoek is 
naar een school voor zijn/haar kind, zouden 
wij het heel leuk vinden als u ons met elkaar in 
contact zou willen brengen. 

In de bijlage vindt u de flyer die Stichting 
OpKop heeft gemaakt voor alle scholen. We 
zouden het erg op prijs stellen als u deze 
bijlage zou willen delen op uw eigen sociale 
media. 
 
Ouderbijdrage: 
Elk schooljaar vragen wij van u een 
ouderbijdrage. Het gaat hier om een vrijwillige 
bijdrage, maar om activiteiten te kunnen 
blijven organiseren, is deze bijdrage wel 
belangrijk! 
 
Een aantal activiteiten die (deels) 
georganiseerd worden vanuit de 
ouderbijdrage zijn: Pasen, kerstviering, laatste 
schooldag, avondvierdaagse, Sinterklaas.  
 
Daarom bij dezen een herinnering voor als u 
het bedrag nog niet overgemaakt heeft.  
 
Vandaag volgt er een brief op Social Schools 
en een link naar met een betaalverzoek. 
Mocht het niet lukken, spreek dan één van de 
leerkrachten even aan op het schoolplein.  
 
Ouders die deze bijdrage al wel betaald 
hebben, bedankt hiervoor! 
 
 
 
 
 
 
 
Zelftesten groep 6/7/8: 
Vanwege de aanpassing in het landelijke 
coronabeleid is het advies aan de leerlingen 
van groep 6, 7 en 8 om twee keer per week 
preventief een zelftest te doen komen te 
vervallen. Het is, voor de ouders die dat 
willen, vooralsnog mogelijk om via de 
leerkrachten zelftesten aan te vragen. 
Uiteraard blijft gelden dat de testen pas 
verstrekt worden na verzoek van ouders. Het 
advies is wel om bij klachten een (zelf)test te 
doen.  
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ANWB Streetwise woe 23 mrt.: 
Volgende week woe vindt ANWB Streetwise 
plaats. De volgende modules komen aan bod: 
 
Groep 1 en 2: Toet toet 
In deze module staat het herkennen van 
(gevaarlijke) verkeersgeluiden en het oefenen 
met oversteken centraal. Daarnaast leren 
kinderen waarom het zo belangrijk is om een 
kinderzitje en de autogordel te gebruiken. 
 
Groep 3 en 4: Blik en klik 
Wat kan je zelf doen om je veiligheid in het 
verkeer te vergroten? Kinderen leren onder 
andere veilig oversteken over een zebrapad en 
tussen twee auto’s. Ook leren ze begrijpen 
waarom je in de auto een gordel en 
autostoeltje moet gebruiken. Bij sommige 
verkeerslessen vertellen de instructeurs over 
het belang van een fietshelm en kunnen de 
leerlingen dit tijdens de les ervaren. 
 
Dit onderdeel vindt plaats in de Burght. 
 
Groep 5 en 6: Hallo auto 
De module Hallo auto leert kinderen over de 
remweg van een auto en de invloed van 
reactietijd op die remweg. Ze nemen plaats op 
de bijrijdersstoel van een ANWB lesauto en 
mogen zelf remmen! Ook het dragen van een 
veiligheidsgordel en wie een autostoeltje of 
zitverhoger moet gebruiken komen in deze les 
aan bod. 
 
Dit onderdeel vindt plaats in de George 
Schenkstraat. De bewoners van deze straat 
zijn geïnformeerd dat hun straat voor dit 
onderdeel tijdelijk wordt afgesloten. 
 
Groep 7 en 8: Trapvaardig 
De module Trapvaardig traint kinderen uit 
groep 7 en 8 praktische fietsvaardigheid. Ze 
fietsen over een uitdagend parcours en 
trainen moeilijke manoeuvres. Hierin komt 
van alles aan bod: slalommen, over schuine 
stukjes fietsen, over je schouder kijken en je 
hand uitsteken en toch rechtdoor fietsen. Ook 
fietsen ze met een zware rugtas op om zich 

voor te bereiden op het zelfstandig fietsen 
naar de middelbare school.  
Dit onderdeel vindt plaats op het schoolplein. 
De kinderen maken hierbij gebruik van hun 
eigen fiets die ze deze dag dus mee moeten 
nemen! 
 

 
 
Alle modules vinden plaats onder lestijd. U 
kunt uw kind(eren) op de gebruikelijke tijden 
brengen en halen. 
 
Samen voor alle kinderen: 
Schoolspullen, sporten, muziekles, een 
verjaardag vieren of een uitje. Het lijkt 
normaal voor alle kinderen in Nederland, 
maar niet elke ouder kan het betalen. Ben je 
een ouder met weinig geld of ken je een kind 
dat opgroeit in deze situatie? Start dan een 
aanvraag!  
 
Sam& zorgt ervoor dat de aanvraag bij de 
juiste organisatie terechtkomt. Sam& voor 
alle kinderen is een samenwerking tussen 
Leergeld Nederland, Jeugdfonds Sport en 
Cultuur, stichting Jarige Job en Kinderhulp. 
 
Klik voor meer informatie op: 
www.samenvoorallekinderen.nl  
 

 
 
Jarigen: 
Aankomende 2 weken zijn er geen jarigen. 
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Autismedag: 
De NVA Steenwijkerland organiseert op 
zaterdag 2 april in het kader van Wereld 
Autismedag van 10.00u tot 16.00u een 
autismedag in de Meente in Steenwijk. Zie de 
flyer. 
 
Steunouder: 
Onlangs is Sociaal Werk De Kop in de 
gemeente Steenwijkerland gestart met 
Steunouder. Steunouders bieden één of twee 
dagdelen per week een gastvrij thuis aan 
kinderen. Op deze manier krijgen ouders de 
rust en ruimte die ze nodig hebben. Het is 
bedoeld voor ouders die niet of onvoldoende 
kunnen terugvallen op het eigen netwerk. 

Wie kunnen steunouder worden en wat wordt 
er van hen verwacht? 
Een steunouder is een vrijwilliger die tijd, 
ruimte en liefde heeft om een kind één of 
twee dagdelen per week te ontvangen in zijn 
of haar eigen huis. Iedere volwassene - jong of 
al ouder, alleenstaand of in een gezin - zou 
geschikt kunnen zijn. We vragen van een 
steunouder om goed te kunnen 
samenwerken. Daarnaast moeten 
steunouders beschikken over een VOG (gratis 
via sociaal werk De Kop aan te vragen) en er 
wordt van hen verwacht mee te doen aan een 
training van twee dagdelen. Ook vragen wij 
steunouders om minimaal een half jaar 
beschikbaar te zijn zodat er voor langere tijd 
ondersteuning kan worden geboden. 

Wie kunnen er gebruik maken van 
Steunouder? 
Alle ouders die, om welke reden dan ook, 
tijdelijk een overbelasting ervaren in hun gezin 
kunnen gebruik maken van een steunouder. 
Dat kan bijvoorbeeld zijn, omdat er ziekte is 
binnen het gezin, door een verhuizing, omdat 
een kind binnen het gezin meer aandacht 
vraagt of door het overlijden van een dierbare 
etc. Vaak kunnen ouders gebruikmaken van 
het eigen netwerk, maar soms kan dat niet of 
onvoldoende. Een steunouder kan dan één of 
twee dagdelen per week een veilig thuis 
bieden aan het kind zodat de ouders de rust 

en ruimte krijgen die ze nodig zijn om het vol 
te kunnen houden. 

Het doel van Steunouder 
Een steunouder wordt ingezet om al vroeg 
ondersteuning te kunnen bieden, het liefst 
nog voordat andere vormen van hulp nodig 
zijn en om te voorkomen dat er zwaardere 
hulp nodig is. Daarnaast zien we dat het 
helpend kan zijn in situaties waar geïndiceerde 
zorg afgebouwd wordt en waarbij de overstap 
naar volledig zelfstandig kleiner wordt 
gemaakt. Het is een (tijdelijke) verbreding van 
het netwerk en het bevordert ‘normalisering’. 

Steunouder inzetten? 
Benieuwd op welke manier het 
ondersteunend kan zijn? 
Laat je informeren tijdens de 
informatiemiddag: 

Datum:  Ma 11 april 2022 
Tijd:  14.00u – 15.30u 
Locatie:  De Buze 

 Oostwijkstraat 110 
Steenwijk 

Aanmelden:       info@sociaalwerkdekop.nl 
 

Aanmelden kan tot uiterlijk donderdag 7 
april. 

Ben je wel geïnteresseerd, maar niet in de 
gelegenheid om deel te nemen aan de 
informatiemiddag? Geen probleem, ook dan 
kun je mailen en kijken we naar een 
alternatief. Meer informatie is ook te vinden 
op www.sociaalwerkdekop.nl en  
www.steunouder.nl  
 
Graag tot ziens op 11 april! 


