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Begeleiding bij lezen en spellen 
Binnen stichting Op Kop wordt continu gewerkt aan het verbeteren 
van het onderwijs en de begeleiding van kinderen. Zo is er ook een 
verbeterde werkwijze ontwikkeld voor de lees- en 
spellingsbegeleiding voor kinderen die hier moeite mee hebben. 
Onderdeel hiervan is het werken met Bouw! Dit is een digitaal 
programma dat we kunnen inzetten vanaf middengroep 2 voor 
kinderen, waarvan we zien dat de ontluikende geletterdheid niet 
helemaal soepel verloopt. Wanneer we kinderen tijdig extra 
ondersteunen, kunnen lees- en spellingsproblemen in groep 3 en 
daarna verminderd worden. Op de Samensprong gaan we vanaf dit 
schooljaar ook werken met Bouw! Kinderen uit de bovenbouw 
kunnen gevraagd worden om twee keer per week met kinderen uit 
groep 2 of 3 een kwartiertje te oefen op de laptop of iPad. Ouders 
van kinderen die in aanmerking komen voor de extra begeleiding 
met Bouw! horen dit binnenkort van de eigen leerkracht.  
 
Ziekmelden van uw kind  
We willen u vragen om uw kind telefonisch ziek te melden. Het is 
niet wenselijk om hier de app van Social Schools voor te gebruiken. 
Het lukt de leerkracht niet altijd om voor schooltijd alle berichten te 
lezen en zo kan er iets gemist worden. Vanaf 8:00 uur is er altijd 
iemand om de telefoon aan te nemen. Zijn beide lijnen bezet, krijgt 
u de voicemail. U kunt het ook later nog eens proberen.  
 
Nieuws van de bibliotheek  
Nu bezoek aan de bibliotheek niet mogelijk is, komt de bibliotheek 
Kop van Overijssel met de verrassingstas. Het concept is simpel: 
ouders sturen een mail naar 
steenwijk@bibliotheekkopvanoverijssel.nl met de volgende 
informatie: naam, geslacht en leeftijd van het kind, AVI-niveau en 
eventuele interesses/hobby’s/leesvoorkeuren en de bibliotheek 
van voorkeur. Onze collega’s stellen met die informatie een 
verrassingstas vol met boeken samen waar het kind blij van wordt! 
Na bericht kan de tas afgehaald worden in de bibliotheek van 
voorkeur (dus niet alleen in Steenwijk).  
 
Groep 5/6 en 7/8 in quarantaine  
Gisteren zijn de groepen 5/6 en 7/8 naar huis gegaan voor een 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

quarantaineperiode. Dit was noodzakelijk omdat in beide groepen 
een leerling positief getest is. Op de vijfde dag, dat is woensdag, 
kunnen de kinderen getest worden. Bij een negatieve testuitslag zal 
de quarantaine beëindigd worden. Testen is niet verplicht. Deze 
ouders zijn zojuist via een uitgebreid bericht op de hoogte 
gebracht. Vanwege het Paasweekend zullen we alle kinderen 
dinsdag 6 april weer op school zien. Op de Samensprong houden 
we de groepen gescheiden. Ook leerkrachten zorgen ervoor dat ze 
niet vallen in de categorie 2 (nauwe contacten). Daarom kunnen de 
andere groepen gewoon naar school blijven gaan. Broertjes en 
zusjes van leerlingen uit groep 5/6 en 7/8 mogen gewoon naar 
school, tenzij er in het gezin iemand is die verkoudheidsklachten en 
daarnaast koorts of benauwdheid heeft of positief getest is. (Zie 
beslisboom) Meer informatie of vragen? We begrijpen dat de 
situatie veel bezorgdheid en vragen kan oproepen. Als u vragen 
heeft over COVID-19 op de school van uw kind, dan kunt u contact 
opnemen met de GGD bij u in de regio. Algemene informatie over 
het coronavirus kunt u vinden op 
rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19. Ook kunt u 
telefonisch terecht bij het publieksinformatienummer: 0800-1351. 
Heb je vragen aan ons, dan kun je contact opnemen via een 
persoonlijk bericht in Social schools. Hallo Wereld De vakdocenten 
van Hallo Wereld werken op verschillende scholen. Op dit moment 
merken we dat het voor hen erg ingewikkeld is om een doorgaande 
lijn in lessen te verzorgen en zich tegelijkertijd aan alle geldende 
afspraken vanuit hun werkgever te houden. Daarom is in overleg 
met hen besloten om de lessen van Hallo Wereld tot aan de 
meivakantie op te schorten. Vakantierooster voor 2021-2022 Het 
vakantierooster voor het nieuwe schooljaar is vastgesteld. 
Herfstvakantie 18 t/m 22 okt Kerstvakantie 27 dec t/m 7 jan 
Voorjaarsvakantie 21 t/m 25 feb Goede vrijdag en tweede Paasdag 
15 t/m 18 april Meivakantie 25 april t/m 6 mei Hemelvaartsvakantie 
26 en 27 mei Pinksteren 6 juni Zomervakantie 18 juli t/m 26 
augustus Activiteiten in de komende periode We vinden het als 
team belangrijk om zoveel mogelijk activiteiten door te laten gaan 
in deze periode van veel onzekerheid en verandering. U mag van 
ons verwachten dat we goed op de hoogte zijn van de laatste 
richtlijnen en ons hier ook aan houden. Helaas hebben we moeten 
besluiten dat de feestelijke ouderavond dit schooljaar niet door kan 
gaan. Dit vinden we erg jammer, maar het is te onzeker of een 
optreden voor de zomervakantie door kan gaan. Wel zouden we 
dan nu al moeten beginnen met oefenen met de groepen. De 
groepsoptredens van groep 1/2 en 3/4 gaan wel door. We kunnen 
hier helaas geen publiek bij ontvangen. We zorgen ervoor dat de 
optredens gefilmd wordt en dat de opnames met de ouders van 
deze groep gedeeld worden. Samen met de ouderraad zorgen we 
voor een gezellige Paasactiviteit. Verderop in deze nieuwsbrief 
hierover meer. We organiseren Koningsspelen in aangepaste vorm. 
We zorgen voor een feestelijke en sportieve ochtend op vrijdag 23 
april. Schoolkamp voor groep 7/8 is gepland 10 t/m 12 mei. Omdat 
het niet zeker is dat we dan voldoende mogelijkheden hebben, is 
binnen stichting Op Kop afgesproken dat we vanaf juni pas 
schoolkampen organiseren. Juf Mariëlle en juf Marcia zijn druk met 
de organisatie hiervan. Binnenkort volgt er meer informatie. Over 



schoolreis kunnen we op dit moment geen duidelijkheid geven. Een 
pretpark bezoeken is niet mogelijk op dit moment. We stellen het 
schoolreisje voor groep 1 t/m 6 uit en hopen dat hier in september 
meer ruimte voor is. Over de meester- en juffen dag op 7 juli wordt 
ondertussen nagedacht. Ook dit wordt een feestelijke dag. 
Programma Pasen Op donderdag 1 april maken we er een gezellige 
dag van. We starten in de eigen groep met een Paasactiviteit. Na de 
ochtendpauze zijn er voor groep 1t/m 4 activiteiten georganiseerd 
op het plein, met de eigen groep. Groep 5 t/m 8 gaat speuren, ook 
met de eigen groep in de omgeving. Door de quarantaine van deze 
beide groepen kan dit helaas niet doorgaan. We zoeken een ander 
moment voor deze twee groepen. De ouderraad zorgt voor een 
coronaveilige lunch en tussendoortje. Dus de tassen met eten en 
drinken kunnen deze dag thuisblijven. Alle kinderen zijn gewoon 
om 14:15 uur vrij en kunnen daarna genieten van een lang 
Paasweekend. Dinsdag 6 april zien we iedereen graag weer op 
school. 

 


