
    Schooljaargang 22, nr. 4. december 2021 

 

In het zonnetje 
 
In deze nieuwsbrief laat ik de zon niet schijnen op een specifiek persoon of een groepje mensen, maar wil ik gebruik 
maken van deze ruimte om mijn dank uit te spreken aan alle direct betrokken bij school: kinderen, ouders en 
leerkrachten. Met de nieuwe maatregelen is er weer een onzekere periode aangebroken. Moet mijn kind 
thuisblijven? Wanneer mag het weer naar school? Wanneer zie ik mijn klasgenoten weer 
Wanneer testen? Welke test? Hoeveel kinderen heb ik vandaag in de klas? Hoe geef ik fysiek en online-les? Hoe zorg 
ik dat ik iedereen recht doe? 
 
Als school willen en moeten we ons aan de adviezen en regelgeving houden, terwijl we weten dat sommigen 
beslissingen dan weer voor een organisatorisch probleem thuis zorgen. En kinderen willen het liefst bij andere 
kinderen in de buurt zijn.  Kortom; lastige afwegingen in deze decembermaand.  
 
Wat mij bijzonder geraakt heeft in de afgelopen dagen is de wijze waarop veel ouders hun zorgen bij mij uitspraken 
en daarbij vooral ook veel respect en begrip toonden voor de beslissingen die school moet nemen. En dat is waar het 
in deze situatie om draait: erkennen van elkaars lastige situatie, begrip hebben voor elkaar en met elkaar er het 
beste van maken. Voor onze kinderen.  
 

Informatie GGD: wat te doen bij klachten? 
  

Wat kunt u zelf doen? 

• Heeft uw kind klachten? Kijk aan de hand van de beslisbomen van BOINK of uw kind thuis moet 

blijven of niet.  

• Laat uw kind bij klachten testen bij de GGD. Voor het testen van kinderen nemen wij rustig de tijd. 

Kinderen onder de 12 jaar krijgen de ‘neuspeutertest’, waarbij we (zoals de naam al doet  vermoeden) 

niet diep in de neus gaan. 

• Is de uitslag van de test positief? Geef dit dan zo snel mogelijk door aan de school.  

Heeft u nog vragen? 
Wij helpen u graag. U bereikt ons corona callcenter 7 dagen per week tussen 8.00 en 17.00 uur via 
coronavragen@ggddrenthe.nl en 0592-709709. Meer informatie over corona (en kinderen) vindt u ook op de 
websites van het RIVM en Rijksoverheid.  
 
Alleen samen krijgen we corona onder controle. Ook u speelt hierin een belangrijke rol. 

3-12   Sinterklaasfeest (kinderen zijn om 12 uur vrij) 
16-12  MR-vergadering 
21-12  oudpapieractie 

23-12  Kerstviering 
 

10-01  Eerste schooldag 2022 
 

 

https://www.boink.info/beslisboom
mailto:coronavragen@ggddrenthe.nl
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/kinderen
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/thuisquarantaine/quarantaine-gezinnen-met-kinderen
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De website https://quarantainecheck.rijksoverheid.nl/  geeft veel antwoorden op vragen die betrekking hebben op 
het al dan niet thuis moeten blijven en hoelang. 
 
Met vriendelijke groet, 
GGD Drenthe 

Sinterklaas 

Nog een paar dagen en dan vieren we de verjaardag van Sinterklaas weer op 
school. Inmiddels zijn alle voorbereidingen in volle gang. Het zal jullie niet 
verbazen dat wij tot op het laatste moment rekening moeten houden met het 
aanpassen van de organisatie. Een paar dingen zijn voor ons wel duidelijk: 

- De kinderen worden gewoon om 8.30 uur op school verwacht 
- De intocht wordt sober en ouders kunnen helaas de intocht niet bijwonen 
- In en om school zullen we alles zoveel mogelijk volgens de laatste corona-

adviezen en -maatregelen organiseren. 
- De lessen eindigen 12.00 uur 
- We gaan er voor alle kinderen een mooie dag van maken.  

- De surprisekijkochtend voor ouders op 3 december kan helaas niet doorgaan, maar er worden mooie foto’s 
gemaakt en via Parro doorgestuurd.  

 
Invulling Vacature 

 
Eind december sluit Miriam haar onderwijscarrière af en krijgt zij alle ruimte en tijd voor oude en nieuwe hobby’s.  
Het is haar van harte gegund. 
Het is fijn te kunnen melden dat Marissa van der Schee, nu al op de Kievitshoek werkzaam als zij-instromer en in 
februari afstuderend, de vrijgekomen uren gaat invullen. Hierdoor ontstaat de volgende bezetting: 
Maandag:  Nienke (1/2),  Jaccolien (3/4)  Marissa (5/6)  Klaas Jan (7/8) 
Dinsdag:  Marissa (1/2), Heleen (3/4)  Erna (5/6)  Klaas Jan (7/8) 
Woensdag:  Marissa (1/2),  Heleen (3/4)  Erna (5/6)  Klaas Jan (7/8) 
Donderdag:  Nienke (1/2), Heleen (3/4)  Erna (5/6)  Klaas Jan (7/8) 
Vrijdag:  Nienke (1/2),  Heleen (3/4/5)   Klaas Jan (6/7/8) 

 

Herhaalde oproep 
 
De ouderraad heeft zich enorm ingespannen om het oudpapier te mogen blijven ophalen. Uiteindelijk is dat gelukt!! 
En dat is mooi, want dat betekent jaarlijks ongeveer € 6000 extra inkomsten, welke volledig ten goede komt aan de 
kinderen. En dat is een compliment aan de ouderraad meer dan waard.  
Zoals bekend kan via onderstaande link worden ingetekend voor de oudpapieracties in 2022. Inmiddels hebben al 
flink wat ouders ingetekend.  

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1iAT7enOuPPBhfewdzDK8aG9QrLaqZslXaMhWKOE3FOI/edit?u

sp=sharing 

https://quarantainecheck.rijksoverheid.nl/
https://quarantainecheck.rijksoverheid.nl/
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1iAT7enOuPPBhfewdzDK8aG9QrLaqZslXaMhWKOE3FOI/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1iAT7enOuPPBhfewdzDK8aG9QrLaqZslXaMhWKOE3FOI/edit?usp=sharing
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Intekenen kan intekenen tot 17 december. Wie dan nog niet ingetekend heeft, wordt door de ouderraad ingedeeld. 
Wie, door welke omstandigheid dan ook, niet in de gelegenheid is om te helpen, wordt gevraagd zelf een vervanger 
te regelen (buren, familie, vrienden, etc)  

Kerstviering 

Ieder jaar genieten we van de traditionele kerstviering op de donderdagavond voor de Kerstvakantie. Helaas zal ook 
dit, vanwege de bekende maatregelen, om de nodige aanpassingen vragen. We bespreken op dit moment hoe we dit 
jaar de kerstviering kunnen organiseren, zodat het voor iedereen een gezellig samenzijn wordt en we het jaar 2021 
op een mooie manier kunnen afsluiten. Zodra we hier meer over kunnen meedelen, dan laten we het u weten via 
Parro of mail.   

AVG-trainingen voor alle personeelsleden 

Van alle organisaties waar met persoongegevens wordt gewerkt, wordt gevraagd dat zij zich aan de AVG-
verordening houden. Voor iedere medewerker liggen de veranwoordelijkehden op een ander vlak. Omdat Stichting 
talent hier heel zorgvuldig naar wil handelen krijgt ieder personeelslid een online-scholing aangeboden, welke 
toegesneden is op zijn/haar rol in de organisatie. 
 

 

Nieuws vanuit groep 7/8 

Groep 7/8 heeft een drukke, maar leuke maand achter de rug.  

Junior College Op maandagochtend 29 november zou groep 8 deelnemen aan het ‘Junior College’ op Stad & Esch in 
Diever. Dit ging helaas niet door.   

Escaperoom  Dit was leuk! 28 oktober zijn we 
naar ‘De wraak van de klimpiraat geweest.’ Dit 
was een combinatie van een escaperoom en een 
dialoog met een actrice. Zij moest ervan 
overtuigd worden dat groene energie beter voor 
het milieu is dan olie. Dit is ons binnen de tijd van 
30 minuten gelukt! 

 

Slagwerklessen Op donderdag 4 november 
is Joran Dijkstra van Scala gestart met het 
geven van slagwerklessen. Het gaat in totaal 
om zes lessen op de donderdagochtend van 
11:00-12:00 uur. De kinderen leren ritmes 
te spelen op de emmer, boomwhacker en 
djembé. 
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Experience day RSG Trompmeesters Op dinsdagochtend 9 november ging groep 8 naar RSG Trompmeesters om kennis 
te maken met het voortgezet onderwijs. Als eerste kregen we aardrijkskunde, we kregen les over de vulkanen en hoe 
ze zijn ontstaan. We hebben geleerd dat vulkanen op verschillende manieren kunnen ontstaan. Vulkanen kunnen 
ontstaan door aardplaten die tegen elkaar botsen. Daarna kregen we Engels, daarbij hebben we een spel gedaan. Er 
werden in het Engels woorden op tafel gelegd en op het bord stond iedere keer weer een ander woord in het 

Nederlands. Toen kregen we Sense&Discover, we gingen een proefje doen, het proefje was: Een kaarsje uit laten 
gaan zonder water of lucht, en het is gelukt. We deden het met azijn en bakpoeder. Vervolgens kregen we Grieks en 
Latijns, we kregen een blad met opdrachten die we gingen maken. Tot slot kregen we gym, daarbij deden we 
kunstjes op de trampoline, sprongen we over de kast, deden we wedstrijdjes met pingpongen en als afsluiting deden 
we een spel met ballen. Dit deden we in groepjes. 

Ilse en Emma 

Politiekids Een aantal kinderen van groep 7/8 doet mee aan ‘Politiekids.’ Dit is 11 november van start gegaan. Als 
politiekid ga je samen met de politie en andere politiekids één keer per maand op pad. De kinderen voeren dan een 
leuke en spannende actie uit in de buurt. In de andere weken krijgen ze sport- en weerbaarheidstrainingen om zo 
goed mogelijk te worden opgeleid als politiekid. 

Badmintontraining Op dinsdagmiddag 16 november heeft Philip Boot een leuke badmintontraining gegeven tijdens 
de gymles. 

 

Technics4u Op vrijdag 19 november zou groep 7/8 meedoen aan Technics4u op SG Eekeringe. Helaas was dit 
techniekevenement geannuleerd. Hopelijk kan het in het voorjaar van 2022 plaatsvinden. 

Mediamasters Tijdens de Week van de Mediawijsheid (4 t/m 12 november) 
deden de leerlingen van groep 7 en 8 mee aan MediaMasters. Met deze ‘serious 
game’ maakten de kinderen spelenderwijs kennis met de kansen en gevaren van 
media. In de klas gingen zij aan de slag met verschillende opdrachten over 
onderwerpen, zoals: WhatsApp, privacy, cybercriminaliteit en nepnieuws.  
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Zeemuseum Miramar Woensdagochtend 17 november zijn we naar Zeemuseum Miramar geweest met groep 7/8. 
We gingen daar met de fiets heen. Toen we binnenkwamen moesten we onze jassen en tassen ophangen. We 
gingen de eerste kamer binnen en daar werd verteld dat mevrouw Jeannette Warners het museum had opgericht. 
Ze was ongeveer 50 jaar oud toen ze ging reizen. Ze nam alleen schelpen en opgezette dieren mee van haar reizen. 
Daarna gingen we een speurtocht doen, er waren twee verschillende soorten groepjes een rode en een groene 
categorie. Toen gingen we naar de laatste zaal. We gingen een quiz over plastic doen, we gingen een voedselketen 
puzzelen, een strip over plastic maken en kaarten op volgorde leggen over plastic en tot slot een woordzoeker. 
Het was een erg leuke en leerzame ochtend. 

 

Geschreven door Julian en Tobias 

Open dagen 

Bij deze het actuele overzicht van de open dagen in het voortgezet onderwijs. Let op, de datum van het Linde College 
is gewijzigd en de datum van Terra Wolvega is toegevoegd. 

Datum:   School: 
26 januari 2022  RSG Trompmeesters (Steenwijk) 
27 januari 2022  Linde College (Wolvega) 
2 februari 2022  SG Eekeringe (Steenwijk) 
3 februari 2022  AOC Terra (Wolvega) 
4 februari 2022  Stad&Esch (Diever) 

Kinderen en ouders van groep 7 en 8 zijn hier van harte welkom! Het wordt de kinderen van groep 7 ook aangeraden 
om alvast eens te komen kijken.  

 

Prikbord 
 
WESTERVELD TOPPERS! 
Westerveld Toppers zorgt ervoor dat het voor ieder kind, van zes tot en met twaalf jaar, mogelijk is om te sporten. 
Wij richten ons op de kinderen die geen aansluiting kunnen vinden bij sportverenigingen, omdat zij bijvoorbeeld een 
fysieke of ontwikkelingsbeperking of gedragsproblematiek hebben. Onder deskundige begeleiding van trainers, 
beweegcoaches en kinderfysiotherapeut Monique Uneken, maken de kinderen iedere maand op een leuke manier 
kennis met een andere sport. Elke maand dus een andere sport, voor ieder wat wils en dus heel variërend, met het 
oog juist op het individu! Alle sporten zullen op passend niveau worden aangeboden. Dit is elke donderdag van 16.00 
uur tot 17.00 uur in sporthal De Hulsebosch in Dwingeloo.  
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