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Nieuwsbrief september 2020 

In de bijlage: 

• nieuws over onderwijs in coronatijd vanuit stichting Op Kop 
• twee flyers van sportverenigingen uit de buurt. 

Kalender in social schools  

Sinds dit schooljaar worden er geen papieren kalenders meer 
gemaakt voor onze scholen. De jaarkalender staat in de app van 
social schools. Als u de app geopend hebt, ziet u onderaan een 
balkje met een homeknop, een knop administratie en een knop 
agenda. 

Achter de knop agenda kunt u per maand zien wat er gepland is voor 
de hele school en de groep waarin uw zoon of dochter zit. Lukt het 
niet, neem dan contact op met de leerkracht. 

Als we een excursie organiseren of ergens anders u hulp voor nodig 
hebben, dan kunt u dit zien in de kalender. U kunt dan aangeven of 
u kunt helpen. 

Weekbericht van iedere groep  

Dit schooljaar zal er, naast de maandelijkse nieuwsbrief vanuit de 
directie ook een wekelijkse nieuwsbrief vanuit de groep gemaakt 
worden. Hiermee willen we er enerzijds voor zorgen dat alle ouders 
zo goed mogelijk geinformeerd zijn en anderzijds ervoor zorgen dat 
berichten gebundeld worden. We wensen u veel leesplezier en 
mocht u toch nog informatie missen of een goede tip hebben, dan 
horen we dat graag. 

Optredens per groep  

Elke groep verzorgt door het jaar heen een optreden voor de eigen 
ouders en de hele school. Nu zien we helaas geen andere oplossing 
dan dat we de optredens wel gegeven worden voor alle leerlingen, 
maar dat we u als ouders niet kunnen ontvangen. Dit vinden we heel 
jammer voor jullie als ouders, maar zeker ook voor de kinderen. De 
optredens zijn waardevol voor de ontwikkeling van de kinderen en 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

willen we zeker wel door laten gaan. We zullen ervoor zorgen dat de 
optredens opgenomen worden en dat u als ouders het optreden 
kunt terugkijken met uw zoon of dochter. 

Op woensdag 23 september is het eerste optreden van groep 5/6. 

Parkeren bij de Zuidwester 

Al geruime tijd maken de kinderen en ouders die met de auto 
komen een frisse wandeling om het plein te bereiken. Op dit 
moment zijn we in overleg met de andere gebruikers van het 
gebouw om het gebouw voor alleen de ouders van 
de Samensprong als doorloopmogelijkheid weer te openen. Hiervan 
houden we u op de hoogte. 

Daarbij valt het op dat vaker ouders van onze school de auto niet in 
de vakken parkeert wanneer ze hun zoon of dochter halen of 
brengen bij de school of de kinderopvang. We willen u dringend 
verzoeken de auto in de vakken te parkeren. 

Verbeteronderwerpen 2020-2021 

Dit schooljaar richten we het VIPZ-onderwijs opnieuw in met 
verschillende vormen van groepsdoorbrekend werken. We starten 
hier deze week mee. We richten ons in eerste instantie op het 
automatiseren van rekenen en lezen. We gebruiken de 
toetsresultaten en de resultaten van het rekenmuurtje als 
uitgangspunt. 

We werken aan een nieuw rapport, dat meer een portfolio zal 
worden. In groep 1/2 is hier vorig jaar een pilot mee gedraard en de 
feedback die we gekregen hebben gebruiken we nu voor de 
schoolbrede versie. 

We verbeteren ons lesgeven continu en laten ons intern en extern 
beoordelen op onze kwaliteit. 

Ook orienteren we ons dit schooljaar op een nieuwe rekenmethode 
voor het schooljaar hierna. 

Daarnaast komen er chromebooks bij, schaffen we twee nieuwe 
digiborden aan en wordt er met de gemeente gezocht naar een 
oplossing voor het ruimtegebrek in de school. 

Monkey fun run Steenwijk Kids Run 2020 

Op woensdag 23 september doen de groepen 3 t/m 8 mee aan dit 
sportieve evenement (van 13.00 tot 14.00u). Dit is tijdens de 
Nationale Sportweek 2020. 

Wat is de Monkey fun run? 



 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Het terrein rondom de Ruxveense vijver wordt omgebouwd tot een 
uitdagend obstakelparcours. 
De kinderen zullen starten met een warming up, waarna ze het 
parcours op mogen. Voor de jongsten is er een aangepast parcours 
van c.a. 2,5 km, voor de oudere kinderen is er het 5 km parcours. 
Onderweg moeten ze door middel van rennen, kruipen, klimmen en 
klauteren de hoge, natte en/of modderige obstakels overwinnen. 
Uiteraard zijn alle obstakels gebouwd met het oog op veiligheid en 
worden de obstakels waar nodig door begeleiders bemand. FUN 
door BELEVING is het motto voor deze dagen. 
We hebben ervoor gekozen groep 1/2 op school een modderige 
activiteit aan te bieden. Over het hoe en wat lees je meer op Social 
Schools, groep 1/2. 

Kleding: 
Niets is mooier om met modder en water te spelen, dit zal dan ook 
volop aanwezig zijn in het parcours. Natuurlijk is het niet verstandig 
om je nieuwste outfit aan te trekken. Maar wat dan wel? 

•    Kleding en schoenen die nat en vies mogen worden 
•    Strakke sportkleding, hoge sokken, lange broek 
•    Neem een handdoek mee en een plastic zak voor de vieze 

kleding   

Het is handig dat de kinderen hun sportoutfit alvast aanhebben naar 
school. Ook graag schone kleding en schoenen meegeven. 
De organisatie zorgt voor een plek waar de kinderen zich schoon 
kunnen spoelen en zich kunnen omkleden. 

COVID19: 
Enkele afspraken: 

•    Publiek is (helaas) niet welkom tijdens de run 
•    We blijven waar mogelijk op 1,5 meter afstand van elkaar 

en raken elkaar niet onnodig aan 
•    Op de startlocatie is voldoende desinfectiemiddel 

aanwezig t.b.v. het desinfecteren van je handen 
•    Voel je je ziek, verkouden, loopneus of hoesten, dan kun je 

niet deelnemen 

Belangrijk: 
Kinderen kunnen een hindernis overslaan mocht het nodig zijn. Er 
zijn zwemvesten aanwezig en tevens is er een reddingsbrigade. 
Graag horen we of er kinderen zijn zonder zwemdiploma (doorgeven 
aan de eigen leerkracht). Dan houden we een extra oogje in het zeil. 
Na het evenement lopen we met z’n allen weer terug naar school. 
Vandaaruit kunnen de kinderen opgehaald worden of zelfstandig 
naar huis toe gaan. 

Wil je meer weten? Kijk dan eens op de 
website https://monkeyfunrunsteenwijk.nl/vragen-kids-run/. 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmonkeyfunrunsteenwijk.nl%2Fvragen-kids-run%2F&data=02%7C01%7Cyvonne.ariesen%40stichtingopkop.nl%7C5e1e6d1802314992964008d858bbe8ed%7C9c531e83158f47058e32d782bfef3299%7C0%7C0%7C637356911377019031&sdata=uuSRLqTuNRvBNSjZEEBtPMKX32DBRVU7fctYyZ7LWAE%3D&reserved=0


 
4 tegen 4 Voetbaltoernooi 

Ook obs de Samensprong is vertegenwoordigd tijdens deze 
sportieve middag. Goed en leuk om te horen hoe enthousiast 
kinderen en ouders zijn. 
Omdat de middag om half 3 begint en iedereen graag op tijd wil zijn, 
hebben we in overleg met de OR, gekozen voor het volgende; 
13.55u De kinderen die meedoen aan het toernooi verzamelen in de 
hal en krijgen van de OR wat drinken en een koekje. Ondertussen 
kunnen zij zich ook alvast omkleden en klaarmaken. 
14.10u Mogen de groepjes (onder begeleiding) richting de 
sportvelden van Olde Veste. 

Het is mogelijk om hesjes te lenen van school. Dit kan in overleg met 
de eigen leerkracht. 

Veel plezier en succes allemaal! 

 

 
 
 
 

 


