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Eerste week na de vakantie 
De eerste week van de voorjaarsvakantie zit er weer op. Gelukkig waren er weinig leerlingen 
met de griep en de leerkrachten waren ook allemaal paraat. 
De aankomende periode staat in het teken van de portfolio / IOP gesprekken. 
 

Open dag 
Op donderdagochtend 20 maart is er een Open Dag nieuwe ouders. Ouders die op zoek zijn 
naar een school voor hun kinderen zijn van harte welkom! Binnenkort ontvangt u hier een mail 
over via Parnassys. 
 

 Kangoeroe rekenwedstrijd  
  
Het is bijna zover!  Spannend     .......................................Donderdag 19 maart 2020 wordt 
de W4Kangoeroe2020 (WereldWijde WiskundeWedstrijd) gehouden.   
Ongeveer 60 kinderen van onze school  (groep 3 t/m 8) hebben zich hiervoor opgegeven.  Voor 
het begeleiden en surveilleren van dit “spektakel” hebben wij de hulp nodig van een tiental 
ouders.  
 
Welke ouder wil op donderdagmiddag 19 maart (12.30 uur - 13. 45 uur) ons helpen?  

U kunt zich aanmelden bij meester Gerrit.   gerrit.prins@stichtingopkop.nl)   
Wie helpt ons?????????????????/ 
 

Dit staat er de komende periode op het programma: 

Nieuwsbrief 28 februari 2020 
 
Agenda  
2 maart OR- vergadering 
5 maart Leerlingenraad 
11 maart groep 6 Excursie Olde Maatuus Giethoorn 
16 maart tm 20 maart School!week 
18 maart groep 5 Excursie Olde Maatuus Giethoorn 
19 maart 8.30 - 12.00 uur Open dag nieuwe ouders 
19 maart Kangoeroe wedstrijd 
20 maart Nieuwsbrief 
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nieuwsgierige ouders 
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Datum  28 februari 2020 

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

Komende activiteiten 
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Trix themabrief 
 

 
 
 
 
 

 
Ons nieuwe thema zal zijn Kleuren. Binnen dit thema zit veel uitdaging en kunnen we leuke 
activiteiten aanbieden.  We gaan een leuk experiment doen met rijst, waar de kinderen later 
mee kunnen spelen. 

Kleuren sorteren is leuk en helemaal 
wanneer dit op een leuke manier wordt 
aangeboden. 
 
 
 

Ook gaan we als echte Picasso’s aan de slag met de mooie 
primaire kleuren. Schilder er maar lekker op los!  

 
 
 
En samen gaan we een kleurentafel 
maken.  Welke kleur  hoort waarbij? 
Welke kleur heeft dit voorwerp en 
heeft het altijd die kleur of ook soms 
een andere kleur ( denk aan appel)  

 
Wij hebben er zin in en zullen met dit thema starten na de 
voorjaarsvakantie! 
Groetjes team Trix 

 

Ingekomen post 
 

Save the date! 
  
Het Platform Collectieve Preventie Steenwijkerland heeft 2020 uitgeroepen tot het jaar van 
het verzuim en organiseert daarom een inspiratiebijeenkomst voor ouders en professionals. 
Datum: 16 maart 2020 
Tijd: van 16.00 – 17.30 uur of 20.00-21.30 uur 
locatie: Vestzaktheater in de Meenthe 
Voor wie: alle ouders en professionals in Steenwijkerland 
  
Centraal staat: hoe voeren we als ouders en professionals 
het goede gesprek over verzuim. Het belooft een inspirerende 
theatervoorstelling te worden. 
Reserveer deze datum in uw agenda en zeg het voort! 
De uitnodiging volgt….. 
Namens het Platform Collectieve Preventie Steenwijkerland 
Jacquelien Nijboer (voorzitter) 
T 06 - 10 92 76 54 
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3 tegen 3 Basketbal  
  

Sociaal werk de Kop organiseert samen met basketbalvereniging 
BC ARTA een 3 tegen 3 basketbal toernooi. In voorbereiding 
hierop zullen er clinics worden georganiseerd waar je kan kennis 
maken met deze nieuwe olympische sport. Het zal worden 
afgesloten met een toernooi in sporthal de Waterwyck. Vind jij 
het leuk om een nieuwe sport uit te proberen? Wil je graag 
sporten met vrienden/vriendinnen? Zit je in groep 7 of 8? Geef je 
dan nu op!!!!  

  

WANNEER ? 

BC ARTA zal op woensdag 25 maart en vrijdag 27 maart 

professionele trainingen verzorgen om vast te oefenen voor het toernooi. Vanaf woensdag 4 

maart tot de eerste training van BC ARTA zullen trainers van Sociaal werk de kop elke 

woensdag en vrijdag te vinden zijn in verschillende pannakooien en speelvelden door 

Steenwijk om ook al een klein beetje voor te bereiden.   

Basketbalclinics Arta  

Locatie: Sporthal de Waterwyck  
 (Gagelsweg 25, 8331 CM Steenwijk)  
Datum: Woensdag 25 maart  
Vrijdag 27 maart  
Tijdstip: 16.30 uur tot 18.00 uur  

 
Afsluitend toernooi: zaterdag 4 april 2020 

(ook in de Waterwyck) 

 
 
 


