
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MR 
Op dinsdag 11 oktober jl. heeft de MR weer vergaderd. Wij hebben gesproken over: 

- een efficiënte indeling van onze jaaragenda: wanneer agenderen we bepaalde jaarlijks 

terugkerende onderwerpen? 

- de formele procedure rondom de ouderbijdrage; 

- traktatiebeleid; 

- het coronabeleid. 

Wilt u meer weten? Spreek onze MR-leden gerust aan.  

-  

Nationaal Schoolontbijt 
Op woensdag 9 november kunnen de leerlingen genieten van het Nationaal Schoolontbijt op school. 

Zie voor meer informatie in de bijgaande nieuwsbrief van de NSO. 

Wij vragen bij deze uw kind de 4 B’s mee te geven; een bakje, bord, bestek en beker.  

Nationaal Schoolontbijt vindt: 

Wij vinden het belangrijk dat ieder kind mee kan doen. Daarom hebben wij per product de 

allergeneninformatie overzichtelijk vermeld op onze website: www.schoolontbijt.nl/over-

schoolontbijt/ontbijtpakket/.  

Meer informatie over allergieën vind je op www.schoolontbijt.nl/over-schoolontbijt/allergieen/. 

 

 

 

deze en voorgaande nieuwsbrieven zijn terug te vinden op onze website:  praktische info - nieuwsbrief 

Komende activiteiten 

Dit staat er de komende periode op het programma: 

 

7 november: Voorstelling gr 5/6 in de Meenthe 

9 november: Schoolontbijt (zie bijgaande NSO ouderbrief) 

17 november: Leerlingenraad 

22 november: Voorstelling gr 3/4 in de Meenthe 

23 november: MR vergadering 

25 november: Nieuwsbrief 

 

 
Nieuwsbrief voor 

nieuwsgierige ouders 

 

ieuwsgierige ouders 

2022-2023
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Wijkvereniging De Middenweg is op zoek naar vrijwilligers 
 
De Wijkvereniging zou graag weer activiteiten willen organiseren voor de buurt in of vanuit het 
wijkgebouw De Oerthe. Denk bijvoorbeeld aan een kinderdisco, knutselen, bingo, etc. Hiervoor 
zijn echter wel vrijwilligers nodig die dit samen met ons vorm kunnen geven. Mocht u hiervoor 
interesse hebben, dan kunt u contact opnemen met de wijkvereniging via e-
mailadres activiteiten@wvdemiddenweg.nl. 
 
We zouden het erg leuk vinden als ook het Greenteam weer nieuw leven ingeblazen kon 
worden. 
Voor het Greenteam zijn vuilnisringen, prik/knijpstokken en bolderkarren beschikbaar zodat 
ouders met een groep kinderen plastic en ander afval kunnen ruimen. Hopelijk leren de kinderen 
mede hierdoor oog te hebben voor de natuur.  
 
De kinderen hoeven dit niet voor niets te doen: Bij 2x meedoen krijgen ze een vrijkaartje voor 
het zwembad. Bij 3x zelfs een vrijkaartje voor de bioscoop. Het zou mooi zijn om 1x per maand 
met een groep kinderen te lopen, waarbij 3 ouders per keer wel nodig is. Wilt u hier een steentje 
aan bijdragen, dan graag uw naam en telefoonnummer doorgeven aan de wijkvereniging. Voor 
meer informatie of opgave kunt u ook een e-mail sturen naar activiteiten@wvdemiddenweg.nl. 
Met vriendelijke groet, bestuur Wijkvereniging De Middenweg. 
 
 

'Steenwijkerland United Voetbalmiddagen!  
 

Iedere woensdagmiddag van 19 oktober tot en met 7 december tussen 15.00 en 16.00 worden 

er Voetbalmiddagen/trainingen georganiseerd door Steenwijkerland United op het complex van 

V.V. d'Olde Veste en inschrijven is nog steeds mogelijk! 

 De trainingen zijn voor alle kinderen tussen de 8 en 

12 jaar toegankelijk ongeacht of je wel of geen 

voetbalervaring hebt.  

De groepen worden zo ingedeeld dat je met 

kinderen zit die ongeveer op hetzelfde 

voetbalniveau zitten.  

Tijdens de voetbalmiddagen staat het plezier op 

nummer 1 en is het een leuke manier om een keer 

extra in de week actief bezig te zijn en je te 

ontwikkelen in de sport. Inschrijven kan via de 

onderstaande inschrijvingslink!  

Inschrijfformulier Voetbaldagen – 

Steenwijkerland united' 

 

Voor meer informatie klik op de link: 

De SLU Voetbalmiddagen – Steenwijkerland 

united 

 
 

 
 

 

mailto:activiteiten@wvdemiddenweg.nl
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fsteenwijkerlandunited.nl%2Flees-meer%2F&data=05%7C01%7Csaskia.linthorst%40stichtingopkop.nl%7Ce06a3da3dafa4c24efa108dabcc41d3a%7C9c531e83158f47058e32d782bfef3299%7C0%7C1%7C638029847735919841%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000%7C%7C%7C&sdata=oJsH0dfDgA5rBvxm8S5K4JkUlPsIJQbQUrfHbJqHrsc%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fsteenwijkerlandunited.nl%2Flees-meer%2F&data=05%7C01%7Csaskia.linthorst%40stichtingopkop.nl%7Ce06a3da3dafa4c24efa108dabcc41d3a%7C9c531e83158f47058e32d782bfef3299%7C0%7C1%7C638029847735919841%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000%7C%7C%7C&sdata=oJsH0dfDgA5rBvxm8S5K4JkUlPsIJQbQUrfHbJqHrsc%3D&reserved=0
https://steenwijkerlandunited.nl/projecten/voetbalmiddagen-8-tot-en-met-12-jaar/
https://steenwijkerlandunited.nl/projecten/voetbalmiddagen-8-tot-en-met-12-jaar/


KERSTKINDERKOOR  
 
Beste jongens, meisjes en ouders,  
Dit jaar wordt er weer een kinderkoor gevormd met Kerst! Lijkt het je leuk om mee te 
zingen, zing dan mee in het Kerstkinderkoor. Vanaf groep 3 t/m groep 8 zijn alle kinderen 
welkom. Hoe meer stemmen, hoe beter we klinken toch?  
 
Het is de bedoeling dat het Kerstkinderkoor gaat zingen in de vroege Kerstnachtdienst op 
zaterdagavond 24 december 19.00 uur in de Grote Kerk te Steenwijk én op zondagmiddag 1e 
Kerstdag 25 december 15.00 uur in de Kleine Kerk te Steenwijk tijdens Het Kinderkerstfeest. 
Natuurlijk moet er wel geoefend worden. Het oefenen is in de Grote Kerk van Steenwijk op 
de volgende drie maandagmiddagen: 28 november, 12 en 19 december. We beginnen 
steeds om 15.30 uur en het duurt tot 16.15 uur.  
 
Het Kinderkoor is interkerkelijk en ontstaan uit een samenwerking tussen vier verschillende 
kerkgenootschappen uit Steenwijk. 
Als voorbereidingscommissie willen we wel graag weten op hoeveel kinderen we kunnen 
rekenen. Graag opgave per mail bij onderstaande personen.  
Onder vermelding van:  
- Naam zanger/zangeres  
- Leeftijd  
- Telefoonnummer  
- Mailadres  
We hopen van je te horen! 
 
Janny Bennen - Stakelbeek j.bennenstakelbeek@gmail.com (PKN) Tel 06-11155109 
Marianne  Bijkerk - Hofman mariannebijkerkhofman@accrete.nl (Vrije Zendingsgemeente) 
Tel: 06-46291902 
Bertine Paulus machielbertine@hotmail.com (NGK) Tel: 06-12350772 
Alma van Bruggen alma.vanbruggen@gmail.com (GKv) Tel: 06-19120155 
 
Uiteraard houden we rekening met de dan geldende coronaregels 
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