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KLEURWEDSTRIJD  
Stichting Op Kop organiseerde in de afgelopen periode 
betrokkenheid van binnen en buiten de stichting als het gaat 
om het opstellen van een nieuw strategisch beleidsplan 2020-
2023. In diezelfde periode organiseerde de stichting een 
kleurwedstrijd voor de leerlingen van haar 17 scholen. De 
kleurplaten voor de jongste en oudere kinderen zijn gemaakt 
door Jan Oosterhof, directeur van twee Op Kop scholen. Beide 
kleurplaten verbeelden thema’s in het nieuwe strategische 
beleidsplan. De leerling als wereldburger, talentontwikkeling 
als belangrijk doel, plezier in samenwerking…enz. Vorige week 
woensdag reikte directeur-bestuurder Alberto Boon de prijzen 
uit. Daarvoor ging hij naar de Noorderschool in Giethoorn en 
de Burg. de Ruiterschool in Kuinre. Stan Nijland (leerling van 
groep 2 in Giethoorn) en Niels Ensing (leerling van groep 7 in 
Kuinre) waren de winnaars. Zij konden zelf hun prijs kiezen, 
omdat de stichting in het nieuwe strategische beleidsplan het 
eigenaarschap van de leerling wil versterken. Ze konden kiezen 
uit een waardebon van Euro 50 of uit toegangskaartjes voor 
het gezin voor een dagje uit. Bijv. naar het Nemo science 
museum, de ontdekhoek in Zwolle…enz.  

Het aantal inzendingen was enorm. Liefst 250 kinderen 
leverden hun kleurplaat in. Dat zorgde voor een forse 
inspanning van de jury. Als waardering voor alle inzenders 
organiseert Stichting Op Kop een tentoonstelling van alle 
kleurplaten. Alle kleurplaten zijn inmiddels opgehangen en te 
zien in ’t Kulturhus (Eendrachtsplein 1) in Giethoorn. De 
tentoonstelling sluit op 12 februari a.s.  

Rapporten  
Afgelopen week zijn de rapporten gemaakt en uitgedeeld. 
Altijd weer een spannend moment voor veel leerlingen. En dit 
terwijl er vaak weinig verrassingen in staan. Onze leerlingen 
weten waar ze goed in zijn, wat ze nog willen leren en waar ze 
al aan werken.   
Groep 1 en 2 hebben een ander soort rapport ontvangen, een 
portfolio. Dit portfolio is een groeidocument. De komende 
jaren zal het protfolio verder uitgebreid worden in de school. 
We hopen dat de ouders van groep 1 en 2 met vragen en 
opmerkingen bij de leerkracht komen, zodat we het portfolio 
verder kunnen verbeteren.   
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Schoolreis  
Binnenkort gaan de groepen 1/2 en 3 t/m 6 op schoolreis. In 
het verleden konden we met groep 1 t/m 6 naar een locatie 
met een bus. Dat lukt helaas niet meer en we hebben ervoor 
gekozen om met een groep 1/2 een andere schoolreis te 
organiseren dan met groep 3 t/m 6.  Groep1/2 : €15,-  
Groep 3 t/m 6: €20,-  
We verzoeken u binnenkort de schoolreis te betalen. Dit kunt 
u op verschillende manieren doen.  
- U kunt het bedrag in 1,2 of 3 keer voldoen door zelf het geld 
over te maken op rekeningnummer: NL23 SNSB 0958 9427 14  
Ovv schoolreis en de naam van uw kind.  
- U kunt contant betalen door het geld in een dichte envelop 
te doen, met hierop de naam en groep van uw kind, en in te 
leveren bij de leerkracht van uw kind.  
(dit mag ook in 1,2 of 3 keer worden betaald)  
- We kunnen u in de eerste week van de maanden maart, april 
en mei een “Tikkie” sturen, waarna u het geld kunt overmaken 
(hiervoor hebben we wel uw juiste 06 nummer nodig).  
- Zijn de bedragen toch te groot en zou u graag iedere week 
wat willen betalen, ook dit is mogelijk, we maken dan voor u 
een spaarpotje op school.  
U ontvangt deze week een brief met antwoordstrook waarop 
u kunt aangegeven van welke wijze van betalen u gebruik wilt 
maken.   
 

Kanjertraining  
In deze nieuwsbrief de laatste vijf tips en trucs rond Kanjertaal 
voor ouders. Wil je meer weten? Loop gerust even binnen!  

10. Je past een geschikte sanctie toe.  
“Is dit echt wat je wilt?” Ik schrik hier erg van. Je bent een 
prachtige meid/ jongen. Ik houd van je en begrijp hier niks van. 
Jij bent de moeite waard, maar dit gedrag moet echt stoppen. 
Het kind volhardt: Het kind moet naar een strafplek. Een stoel, 
de trap of haar/zijn slaapkamer. Het ‘gedrag’ wordt geïsoleerd.  
 
Keuze  
Na enige tijd ga jij naar het kind en geef jij het de keuze: ‘Je 
doet weer gewoon mee, dan…’ (gewenste gedrag benoemen) 
Of ‘Je gaat door met dit gedrag, wat wil je?’  
Bij doorgaan ‘Dat vind ik jammer, als jij kiest om weer gewoon 
te doen mag je bij me komen.’ Het kind doet pas weer mee als 
het zelf kiest voor positief gedrag.  

11. Betrek het gezin bij de gewenste gedragsverandering van 
een kind  
Ik heb erg last van dit gedrag, wie van jullie heeft hier ook last 
van? Doe dit altijd respectvol, vanuit de gedachte: ’we helpen 
elkaar’. (Je maakt op die manier “de macht van het fatsoen” 
zichtbaar.)* Je vraagt aan de anderen of zij dit ook vervelend 
gedrag vinden en er last van hebben. Meestal zullen de 
anderen uit het gezin op jouw hand zijn als jij je van meet af 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

aan respectvol hebt gedragen. Zijn er momenten dat jij je 
zelfbeheersing verloor, dan keren de anderen zich soms ook 
tegen jou. Gelukkig heb jij je zelfbeheersing niet verloren. Alles 
gaat daarom goed en nu kun je het gedrag van de dwarsligger 
samenvatten met: ‘Ik heb hier last van, wij hebben hier last 
van… Nu is het mooi geweest!’  

12.”Jij bent de moeite waard, maar dit gedrag kan niet!”  
Je wijst het gedrag af en nooit het kind. Laat merken dat je 
hoge, positieve verwachtingen hebt van het kind. Geef jezelf 
en de ander iedere dag weer een nieuwe kans  
Vraag je af wat je werkelijke overtuiging en bedoeling is met 
jouw kind. Laat zien dat je oprecht blij bent met het kind. Let 
op je gedachten over dit kind en je aannames/ intenties.  

13.De Kanjerouder begrijpt dat bijna alle leerkrachten in 
positieve zin met hen willen samenwerken als het gaat over 
het welbevinden van hun kind. De Kanjerouder durft met 
school in gesprek te gaan De Kanjerouder laat zich niet 
bepalen door gevoelens van irritatie, onmacht, angst en 
onverschilligheid. Ouders en leerkrachten hebben bijna altijd 
het goede voor met hun kind, met de andere kinderen en met 
de andere ouders  

14. Aandachtspunten  
Bespreek regelmatig met je partner hoe het gaat. Durf elkaar 
ook op een liefdevolle manier op valkuilen te wijzen.  

Trek naar de kinderen toe een lijn, dat geeft duidelijkheid en 
rust.  

Vraag hulp als het niet goed gaat met je kind en jij niet meer 
weet wat je moet doen. Dit kan bij vrienden, familie, op 
school, enz. (Zo nodig ondersteuning door Stichting 
Kanjertraining d.m.v. ouder-kind trainingen).  

Laat gedragsproblemen niet sudderen. De kans bestaat dat dit 
uiteindelijk escaleert als het kind ouder wordt. Vraag op tijd 
hulp.  

Sta thuis voor een veilig klimaat voor de kinderen. Durf het 
normale te beschermen en treedt grens stellend op.  
Zie school als partner van je schoolgaande kind.  

Pilot gratis zuivel  
We gaan bijna van start met de pilot voor gratis Schoolmelk! 
Hierbij een aantal feiten op een rijtje!  
· Het is gratis en voor alle kinderen (groep 1 t/m 8)  
· Een gezonde keus aanbieden werkt aanstekelijk  
· 11 weken, 2 dagen per week met uitzondering van week 17, 
18 en 19 i.v.m. de meivakantie (9 maart t/m 16 mei)  
· Variatie in zuivel (melk, karnemelk en yoghurt)  
· Het is leerzaam. Waar komt melk vandaan?  



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

· Het is geheel vrijblijvend, kinderen moeten niets, maar 
mogen alle aangeboden zuivel proeven en proberen  
· Het ‘gewone’ drinken voor in de kleine pauze en bij de lunch 
mag net als op de andere dagen gewoon mee naar school  
· Georganiseerd door enkele enthousiaste ouders (dankjewel!)  

In de loop van de week zal er een brief meegaan omtrent deze 
pilot. Mocht uw kind om welke reden dan ook niet mee 
kunnen doen aan het proeven in de klas, dan kunt u dit 
invullen op het strookje en weer meegeven naar school. Wij 
zullen hier dan rekening mee houden.  

Mocht u meer informatie willen, neem dan eens een kijkje op 
de website: https://iedereenfitopschool.nl/nl/l/schoolmelk-
ouders/  

Scoor een boek!  
Enkele weken geleden zijn we op school gestart met de 
officiële ‘aftrap’ van Scoor een boek!  De landelijke campagne 
Scoor een boek! combineert bewegen met lezen. Doordat er 
een wedstrijdelement ‘de voetbalwedstrijd’ aan zit, stimuleert 
dit (hopelijk) de kinderen om door en veel te lezen.  
Tijdens de ‘aftrap’ in de klas, kregen de kinderen een 
motiverende videoboodschap te zien van Filip Bednarek, 
keeper van SC Heerenveen. Daarna werd onder leiding van de 
leesconsulent van de bibliotheek (Marijke van den Berge) 
balspelletjes gecombineerd met boeken gedaan. 
Spelenderwijs kwamen ze zo in aanraking met veel boeken.  
Vol enthousiasme wordt er sindsdien door de kinderen flink 
gelezen om zo te scoren met boeken.  Op 23 april wordt het 
project Scoor een boek! afgesloten met het ‘fluitsignaal’. Dit 
wordt een middag vol sport en spel samen met de andere 
deelnemende scholen in Kop van Overijssel. 
Hoogstwaarschijnlijk gaat dit plaatsvinden op het veld van VV 
Steenwijk. Noteer 23 april alvast in uw agenda en kom uw kind 
aanmoedigen.  Hier wordt ook de eindscore en winnaar van 
Scoor een Boek! bekend gemaakt.  
Tijdens ‘de rust’ komt Marijke van den Berge van de 
Bibliotheek weer in de klas en krijgen de leerlingen de tweede 
videoboodschap van Filip te zien. Hoe gaat het met de lezers, 
wat is de ruststand? Gaan we de tactiek aanpassen, gaan we 
vol in de aanval of kiezen we voor verdedigen?  
Met het project Scoor een Boek slaan bibliotheken, 
basisscholen en eredivisieclubs de handen ineen. Kinderen in 
Nederland lezen steeds minder, terwijl goed leren lezen en 
leesplezier voor opgroeiende kinderen van groot belang is. Het 
is goed voor het leesbegrip, maar ook voor de sociaal-
emotionele ontwikkeling en creativiteit.  
Ruim 22.000 leerlingen van 588 verschillende basisscholen uit 
het hele land gaan 9 weken aan de slag om zoveel mogelijk 
boeken te lezen (‘scoren’). Ze worden daarbij door 
profvoetballers gestimuleerd om boeken te gaan lezen.  
Sc Heerenveen is de eredivisieclub die dit jaar verbonden is 
aan de  Kop van Overijssel.  



Aan dit project doen vijf scholen uit de Kop van Overijssel 
mee: obs De Rolpaal (Blokzijl), KC De Buuzekaemp (Belt-
Schutsloot), Samenlevingsschool De Lisdodde (Wanneperveen) 
en obs De Samensprong en KC Willem-Alexander, beiden uit 
Steenwijk.  
  
Wat doen we zonder vrijwilligers!  
Op de Samensprong zijn ouders betrokken. Erg betrokken bij 
alle aspecten van het onderwijs en de organisatie er omheen. 
Zoals elke school is er een ouderraad en 
medezeggenschapsraad. De MR denkt mee over het onderwijs 
en de schoolontwikkeling. De OR organiseert veel activiteiten 
door het jaar heen.  
Maar daarnaast hebben we ook ouders die fruit komen 
snijden, wekelijks helpen bij het creatief circuit, na elke 
vakantie alle kinderen controleren op hoofdluis, de bibliotheek 
coördineren, rijden bij een excursie en hopelijk niemand 
vergeten.   
Als team waarderen we al deze hulp en ondersteuning heel 
erg! Iedere ouder doet wat hij of zij kan. Zonder al deze hulp 
was er veel minder mogelijk binnen onze school en daarom 
willen we als team alle ouders hartelijk bedanken en hopen we 
nog lang op jullie hulp kunnen rekenen.   

 
 

 

 
 

 
 
 
 

 


