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Bedankt 
Ik start deze nieuwsbrief met het uitspreken van onze dank. 
Dit doe ik namens het hele team. Zonder alle hulp van jullie 
als ouders, hadden we niet zo'n fijn schooljaar kunnen 
organiseren voor de kinderen. Iedere ouder draagt op eigen 
wijze iets bij aan de school. De een intensiever dan de 
ander, maar allemaal doen jullie dit voor de kinderen. Dat 
stellen we enorm op prijs. Ook komend jaar zullen we jullie 
hulp nodig hebben in de medezeggenschapsraad, 
ouderraad,  vervoer, begeleiding en al die dingen die in een 
schooljaar voorbij komen. 
 
Zomervakantie activiteiten 
In de zomervakantie wordt van alles georganiseerd. In de 
bijlage van deze nieuwsbrief hebben we ze bij elkaar gezet. 
We wensen iedereen een heel zonnige zomer met veel 
ontspanning. 
Op maandag 29 augustus zien we iedereen graag weer op 
school. 
 
Een nieuw schooljaar! 
Nog even alles bij elkaar. Als team maken we een kleine 
verandering door met het vertrek van meester Jaap en de 
komst van juf Patricia en juf Nynke. We hebben erg veel zin 
in dit nieuwe schooljaar. 
We zetten komend schooljaar in op de basis van ons 
onderwijs. Door de groei van de school, andere 
groeperingen en nieuwe collega's is het nodig om de focus 
te leggen op goed onderwijs en sociale veiligheid op de 
school. Dat betekent niet dat het nu niet in orde is, maar 
wel dat we nog niet helemaal tevreden zijn en denken dat 
het beter kan. 
 
Sociale vragenlijst 
De vragenlijst sociale veiligheid die de kinderen van groep 5 
t/m 8 hebben ingevuld geeft een positief resultaat. Dit 
willen we graag behouden en daarom hebben we in het 
komende schooljaar een studiedag Kanjertraining 
georganiseerd. Deze dag houden we samen met de collega's 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

van de Driesprong om van elkaar te leren. In de bijlage is te 
zien wat het resultaat van deze vragenlijst is. 
 
Gymlessen 
Om ervoor te zorgen dat de groepen 4 t/m 8 twee keer per 
week gymles krijgen van een bevoegd leerkracht en dit niet 
ten koste gaat van de leertijd voor andere vakken, maken 
we de middagpauze korter. Vanaf 2023 treedt er een 
nieuwe wet in werking waarin we dit verplicht zijn de 
kinderen te bieden. Op dit moment wordt er na het eten 
een half uur buiten gespeeld. Dit verkorten we naar een 
kwartier. De kinderen pauzeren wel een half uur en uit 
ervaring van andere scholen kunnen we inschatten dat dit 
een goed werkbare oplossing is.  
 
Informatie voor ouders 
Op de website www.obsdesamensprong.nl en in social 
schools kunt u veel informatie vinden. In de agenda van 
social schools staan alle vakanties en studiedagen al 
genoteerd. Deze agenda wordt de komende tijd nog verder 
aangevuld met gespreksmomenten en andere belangrijke 
zaken. Soms mis je toch iets of is het moeilijk te vinden. 
Vraag dan gerust aan een van de teamleden om 
verduidelijking. 
 
Welke leerkrachten waar? 
Groep 1 Juf Wijke en juf Patricia 
Groep 2/3a Juf Gretha en juf Patricia 
Groep 2/3b juf Joke en juf Mariëlle 
Groep 4/5 juf Linda en juf Mariëlle 
Groep 5/6 meester Wilco 
Groep 7/8 juf Nynke en juf Marcia 
 
Juf Annerieke en juf Larisa ondersteunen als 
onderwijsassistent de leerkrachten bij de begeleiding van 
de kinderen. 
Juf Constance is twee dagen per week aanwezig 
Juf Elly is op woensdag en vrijdag aanwezig 
 
Vakantielezen 
Bibliotheek Biblionet Groningen is voor Vakantielezen een 
samenwerking aangegaan met Bereslim. In de 
zomervakantie vinden gezinnen op www.vakantie-lezen.nl 
het avontuurlijke verhaal ‘Poef en de schat’. Maar dat is niet 
alles… Voor scholen heeft Bereslim ook een tijdelijk aanbod: 
gratis toegang tot de boeken van Bereslim, incl. 8 nieuwe 
AVI-boeken! Speciaal voor de jongste lezertjes en hun 
ouders. Maak Vakantielezen nóg leuker met 
BereslimmeBoeken Speciaal voor Vakantielezen heeft de 
Bibliotheek extra boeken voor jouw klas! Je krijg tijdens 
Vakantielezen, gratis toegang tot alle digitale boeken van 
Bereslim. Naast toegang tot de bijna 100 digitale 
prentenboeken, vind je in het aanbod van Bereslim voor de 
beginnende lezers 8 nieuwe AVI-boeken. Van AVI start tot 



AVI E3 en passend bij zowel ‘zoemende’ als ‘hakken-
plakken’- leesmethodes. Laat je leerlingen letters, klanken 
en woorden ontdekken en neem ze mee op leesavontuur! 
Hoe log je in? Ga naar https://next.bereslim.nl/login/login 
Gebruikersnaam: bereslim102066 Wachtwoord: 
LeesAvontuur2022 Wil je meer weten over Bereslim en de 
mogelijkheden, neem dan een kijkje op www.bereslim.nl 
Veel leesplezier! 
 
Kopje Cultuur  
Kopje Cultuur houdt op zaterdagmiddag 10 september 2022 
een talentenjacht voor basisscholen in de gemeente 
Steenwijkerland. In het centrum van Steenwijk, op de 
markt, staat een fraai podium waar de kinderen hun talent 
kunnen tonen. Acrobatiek, muziek, enz. Wij vragen de 
cultuurcoördinatoren/leerkrachten om deze oproep met de 
kinderen te bespreken. Opgave voor deze talentenjacht kan 
via de mail: Wij beseffen dat het bijna zomervakantie is. De 
opgave kan ook nog aan het eind van de 1e schoolweek van 
het nieuwe schooljaar. Voor meer informatie: Frans vd 
Velden, tel.: 06-30376396 fransgerdavdvelden@gmail.com 
Met vriendelijke groet, Harmke Smit Consulent Jeugd & 
Educatie Bibliotheek Zwartewaterland. 
 
 

 

 


