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Inspectiebezoek op de Samensprong 

In het kader van een themaonderzoek is de onderwijsinspectie 

donderdag 28 oktober een dag op bezoek geweest in de 

Samensprong. Hij heeft klassenbezoeken afgelegd, leerkrachten 

gesproken en eindgesprek gevoerd met directie en Intern 

Begeleider.  

In dit eindgesprek werd duidelijk dat het beeld dat wij over 

onze leerkrachten en lessituaties hebben, bevestigd werd door 

zijn observaties en gesprekken. 

Hij heeft in alle geobserveerde lessen een veilig 

leer/werkklimaat gezien. Er is sprake van taakgericht gedrag 

van de kinderen en een sociaal veilige situatie. 

Daarnaast heeft hij lesgeven van de leerkrachten als zeer 

positief ervaren en kon hij zien en merken dat de leerkrachten 

bewuste keuzes maken in hun handelen. 

We zijn als team heel erg trots op het behaalde resultaat. Het 

is een bevestiging dat we goed onderwijs geven op de 

Samensprong. 

 

Extra druk op de parkeerplaats 

Vrijdag 5 november organiseert RSG Tromp Meesters een 

studievoorlichtingsmarkt. Hiervoor komen er bussen met 

leerlingen uit de regio naar Steenwijk toe. Voor het ophalen 

tussen 14.00 uur en 15.00 uur zijn er officiële wachtplekken 

nodig voor de bussen. Hier gebruiken ze, indien nodig ook de 

oprijlaan van de Zuidwester voor. Het kan dan extra druk zijn. 

De officiële wachtplekken zijn bij ons aan Lijsterbesstraat, de 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gasthuislaan en de Jan van Riebeeckstraat. Wanneer deze vol 

zijn, wijken ze uit naar de Zuidwester. 

De studiekeuzemarkt wordt begeleid door officiële 

verkeersregelaars die alles in goede banen zullen begeleiden. 

 

Aanscherpen maatregelen 

Naar aanleiding van de persconferentie van dinsdag 2 november 

2021 zullen er een aantal aanpassingen gedaan worden. De 

hernieuwde oproep om afstand te houden en het gebruik van 

mondkapjes een gezamenlijke gebouwen raken onze school. Tijdens 

de doorloop in het gebouw vragen we u het mondkapje te dragen.  

Het houden van afstand is met name aan de orde op het plein en bij 

de inloop op vrijdag voor groep 1/2/3. We vragen u op het plein zelf 

oog te houden op de afstand tot andere volwassenen en helaas 

zullen we de inloop op vrijdagmorgen alweer moeten stoppen. Dit 

vinden we erg jammer. De ouders van groep 1/2/3 zijn inmiddels op 

de hoogte gebracht.  

 

Code rood-protocol 

Vorige winter zijn we een aantal keren geconfronteerd met een 

weeralarm in de vorm van een code rood. Naar aanleiding hiervan 

hebben de gezamenlijke scholen van stichting Op Kop een protocol 

opgesteld. Dit om duidelijkheid te verschaffen over de handelswijze 

in deze situaties.  

Het protocol is te vinden op de website van de school, bij het 

vakantierooster. Voor alle duidelijkheid ook in deze nieuwsbrief: 

De veiligheid voor onze leerlingen en medewerkers vinden we 

belangrijk. Die veiligheid kan in het gedrang komen bij extreme 

weersomstandigheden en daarvoor hebben we een procedure 

opgesteld: 

 · Bij een voor onze regio (Noord) geldend weeralarm CODE 

ROOD blijven onze scholen die dag gesloten en wordt er geen 

lesgegeven. Deze sluiting geldt voor de hele dag. Zodra een 

dergelijk alarm wordt afgegeven door het KNMI, wordt deze 

regel van kracht.  

· Bij een CODE ROOD tijdens de schooldag zijn wij als school 

verantwoordelijk voor uw kind. Uw kind mag alleen naar huis 

(of met een andere volwassene mee) als u daarvoor 

toestemming hebt gegeven. Zolang de school niet zeker weet 

of uw kind veilig naar huis kan, blijft uw kind onder toezicht op 

school totdat dit helder is. Het protocol bij CODE ROOD staat 

vermeld op onze website.  



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

· Ouders/verzorgers worden in de bovenstaande situaties door 

de school hierover persoonlijk (via Social Schools, Whatsapp of 

een andere manier) zo snel als redelijkerwijs mogelijk is 

geïnformeerd. 

 · CODE ORANJE betekent dat er ook sprake kan zijn van 

extreem weer, maar deze code geeft geen aanleiding om de 

school te sluiten. De in onze school gevestigde kinderopvang 

die wordt verzorgd, neemt bij CODE ROOD zelf een besluit 

over het al dan niet sluiten van de kinderopvang.  
 

De school biedt in de bovenstaande situatie geen noodopvang 

(zoals bijvoorbeeld tijdens de coronapandemie). 

 

Studiedag 2 november 

Deze studiedag op clusterniveau is op de locatie van de 

Driesprong gehouden en we hebben geschoold in de 

rekenmethode en de handelingswijze in de groepen. De 

leerkrachten onderbouw hebben daarnaast de derde scholing 

gevolgd over de combinatie 1/2/3. Daarnaast hebben we met 

elkaar gewerkt aan een heldere visie op goed lesgeven. Om 

onze kennis up to date te houden wordt deze visie 

ondersteund met scholing, lesbezoek door collega's en 

beeldcoaching. Dit traject is langdurig en intensief en 

resulteert in nog beter didactisch handelen van alle 

leerkrachten. 

 

Hallo Wereld 

Elke week komen juf Corina en juf Mariejanne naar de 

Samensprong. Zo af en toe komt meester Khalil ook. Afgelopen 

week heeft hij in de groep 1/2, 2/3 en 4/5 les gegeven, samen 

met juf Mariejane. Hallo Wereld is een erg waardevol 

programma dat ons openbaar onderwijs echt aanvult. 

Hieronder leg ik het nog eens uit: 

In het openbaar onderwijs is ieder kind welkom, hebben we 

respect voor elkaars mening en achtergrond en wordt elk kind 

begeleid om op te groeien in een veelzijdige samenleving. 

"Niet apart, maar samen" is de kern van Hallo Wereld waar 

groepsleerkrachten en docenten HVO en GVO samenwerken 

bij de lessen godsdienst- en humanistisch vormingsonderwijs, 

burgerschap, sociaal emotionele vorming en geestelijke 



stromingen. Door deze samenwerking kunnen onze leerlingen 

nog beter kennis maken met de wereld om zich heen. 

We bieden Hallo Wereld aan in alle groepen van onze school. 

Waarom Hallo Wereld? 

Onze leerlingen: 

• oefenen in creatief denken 

• denken na over hun kijk op het leven 

• onderzoeken verschillende antwoorden op universele 

levensthema's als geboorte, liefde, geluk, verlies, 

afscheid, verdriet, moed, behulpzaamheid, vertrouwen 

en toekomst 

• horen verhalen uit verschillende religies en 

levensbeschouwingen en praten en werken met elkaar 

over de betekenis. 

• leren respectvol omgaan met andere 

levensbeschouwingen en culturen 

• oefenen in sociale vaardigheden 

• leren samenleven en samenwerken met acceptatie van 

verschillen 

Juf Corina(HVO), juf Mariejanne(GVO) en meester 

Khalil(gastlessen IGVO) verzorgen, samen met de 

groepsleerkrachten de lessen Hallo Wereld. 

 

 

 

 



December is feestmaand 

We gaan de gezellige decembermaand weer tegemoet. Hier kijken 

we altijd erg naar uit. We maken plannen voor de kinderen met de 

mogelijkheden die er op dit moment zijn. We gaan ervan uit dat de 

geboden richtlijnen voor de kinderen voorlopig niet te veel zullen 

veranderen. Wel houden we de landelijke berichten rond 

beperkende maatregelen scherp in de gaten. Toch gaan we voor een 

gezellige decembermaand waarin we Sinterklaas en zijn Pieten op 

school ontvangen en we met de kinderen een gezellige kerstviering 

willen organiseren. De ouderraad is hierbij voor ons onmisbaar. We 

houden u zo goed mogelijk op de hoogte. Mochten er toch vragen of 

onduidelijkheden blijven, dan horen we dat erg graag.  

Sinterklaasviering 

Op vrijdag 3 december vieren we het Sinterklaasfeest op school. Nu 

we een andere groepssamenstelling hebben dan andere jaren, is 

voor dit schooljaar besloten dat Sinterklaas en zijn Pieten in groep 1 

t/m 5 op bezoek komt. In groep 6/7 en 8 worden er lootjes 

getrokken.  

Creatief circuit 

De afgelopen periode hebben we een nieuwe vorm van het creatief 

circuit uitgevoerd dat erg verrijkend is voor alle kinderen van groep 

4 t/m 8. Naast de lessen van de leerkrachten, hebben alle groepjes 

ook een yoga, beeldend of muziek en scheikunde (Wetenschap en 

Technologie) gevolgd. Dit zal zich door het jaar heen herhalen. Zo 

bieden we alle kinderen de mogelijkheid om te ontdekken waar een 

talent ligt op een ander vlak dan de gewone schoolvakken. We 

merken dat kinderen voorkeuren hebben en soms ook ontdekken 

dat een vooroordeel niet helemaal juist was.  

We kunnen dit schooljaar de kinderen deze vakken aanbieden door 

een deel van de subsidie Nationaal Plan Onderwijs in te zetten.   

 


