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Nieuwe collega 
Vanaf het nieuwe schooljaar zullen een tweetal nieuwe 
collega's ons team versterken. De eerste, Patricia Wesselink 
stelt zich nu alvast voor. 

Mag ik mijzelf even voorstellen…… 
Mijn naam is Patricia Wesselink. Ik ben woonachtig in 
Nijeveen met mijn man en 2 kinderen. Met ingang van het 
nieuwe schooljaar 2022/2023 kom ik het team op deze school 
versterken in de onderbouw. 
De komende periode tot de zomervakantie kunt u mij 
regelmatig zien in de school. Zo kan ik al even wennen aan de 
kinderen, de collega's en de school.  
 
Ik heb enorm zin om weer terug te komen werken in het 
onderwijs. Momenteel werk ik nog in de kinderopvang, maar 
daarvoor werkte ik ook al jaren in het onderwijs. 

Avond4daagse 
Van 13 t/m 16 juni wordt de avondvierdaagse in Steenwijk 
georganiseerd. We vinden het heel fijn dat er zoveel kinderen 
zin hebben om gezellig samen te bewegen. De leiding en 
organisatie voor onze school is in handen van de ouderraad. 
We wensen iedereen erg veel plezier. Vrijdag 17 juni zijn alle 
kinderen vrij, dan heeft het team een studiedag. 

Werkzaamheden rond school 
In de week van 20 juni wordt het extra lokaal geplaatst op de 
plek waar nu de fietsenstalling is. Dat betekent dat deze, 
waarschijnlijk op 20 juni, verwijderd wordt. Nadat alle 
werkzaamheden zijn afgerond, zal de fietsenstalling een 
nieuwe plek krijgen. 

Alle kinderen die op de fiets naar school komen, kunnen de 
fiets in die periode tegen het gebouw plaatsen bij de kantoren 
en het lokaal van groep 1/2. Als we daar alle fietsen netjes op 
een rij zetten, denken we dat er genoeg ruimte is. 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 



 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

De aannemer doet zijn uiterste best om veilig en met oog voor 
alle kinderen en ouders te werken. We zullen de periode tot 
de zomervakantie te tijd nemen om het extra lokaal uit te 
proberen en in te richten. Na de zomervakantie kunnen we 
dan echt met zes groepen werken. 

Meesters- en juffen dag 
Op woensdag 13 juli vieren alle meesters en juffen hun 
verjaardag. We maken er een gezellige dag van. Via het 
weekbericht van de groep leest u later meer over de invulling. 
Een extra speciale dag omdat we dan ook afscheid moeten 
nemen van meester Jaap. Meester Jaap gaat vanaf het nieuwe 
schooljaar als flexpoolleerkracht werken voor alle scholen van 
stichting Op Kop en dat betekent dat we hem zeker zo af en 
toe op onze school zullen zien. 

Afscheid groep 8 en musical 
Donderdagavond 14 juli treedt groep 8 op voor ouders en 
andere genodigden. Ze oefenen de komende weken voor dit 
mooie optreden. Met alle kinderen zullen we de generale 
repetitie bekijken. Op 14 juli organiseren we aansluitend het 
afscheid van onze schoolverlaters van groep 8. Via de 
weekberichten worden de ouders van deze groep later 
geïnformeerd. 

Resultaten eindtoets 
Elk jaar neemt iedere school de centrale eindtoets af in groep 
8. Ook onze groep 8 heeft hieraan meegedaan. Inmiddels zijn 
de resultaten van deze toets binnen en kijken we nog een 
keer of het gegeven schooladvies het beste aansluit op wat bij 
de leerlingen past. Soms maken leerlingen in het 2e deel van 
groep 8 nog een ontwikkelsprong en kunnen we in overleg 
met ouders een advies nog omhoog bijstellen. We zijn 
tevreden over de behaalde resultaten en kijken de komende 
periode nog nader naar de behaalde resultaten om het 
onderwijs te blijven verbeteren. 

Studiedag 17 juni 
Op 17 juni zijn alle leerlingen vrij. Het team zit die dag bij 
elkaar om alle resultaten en verbeteringen van het afgelopen 
schooljaar opnieuw te analyseren en aan de hand hiervan 
afspraken te maken en verbeterdoelen te stellen voor het 
schooljaar erna. Dit is een intensieve en belangrijke dag voor 
ons team. De doelen die we onszelf stellen, bespreken we 
eerst met de MR en zullen we vervolgens een bericht over 
opnemen in de nieuwsbrief. 

Vrije dagen 
- Studiedag: 17 juni 
- Zomervakantie: start vrijdagmiddag 15 juli om 12:00 uur 
  (Weer naar school: maandag 29 augustus) 

 



 


