
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plein 
Plassen op het plein Als het een periode veel regent, staan er 2 enorme plassen water op het schoolplein. 
Dit is voor de kinderen leuk om in te spelen, maar daardoor ook vaak natte kleiding etc. Vanuit school 
hebben wij wederom een klacht neergelegd voor dit structureel probleem en is er weer iemand langs 
geweest om de putten door te spuiten. Maar dit blijkt al jaren niet de oplossing te zijn voor dit probleem. 
Wij hopen dat er binnenkort een structurele oplossing komt en dat het probleem 

MR 
Op donderdagavond 20 januari jl. heeft de MR weer vergaderd.  

De volgende onderwerpen zijn besproken: 

- Onze contactpersoon van de GMR (gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van Op Kop) sloot even 

aan: het is goed om over en weer (MR en GMR) op de hoogte te zijn van wat er in vergaderingen 

besproken wordt; 

- De resultaten van de door ouders en leerlingen ingevulde vragenlijsten van het kwaliteitszorgsysteem 

WMK (Werken Met Kwaliteit); 

- De schoolpleincommissie en de directeur hebben onlangs een bijeenkomst gehad; 

- De waterplassen op het schoolplein; 

- De vertrouwenspersoon; 

- Een update van het onderwerp ouderbetrokkenheid/-participatie vanuit De Rolpaal (Blokzijl). 

Heeft u nog vragen? Schiet dan gerust een van onze MR-leden aan. 

 
 

 

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

Dit staat er de komende periode op het programma: 

26 januari: GMR /MR- vergadering 

Tm 4 februari: Cito M 11 februari: nieuwsbrief 

17 februari: leerlingenraad 

21 t/m 25 februari: voorjaarsvakantie 
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CITO toetsen 
Op dit moment worden de  CITO m-toetsen afgenomen. Om de leerlingen niet te veel te belasten 

hebben we deze uitgesmeerd over een langere periode, ook omdat er steeds leerlingen thuis 

zullen zitten in quarantaine. Deze leerlingen moeten ook rustig de tijd krijgen om de toetsen in te 

halen. Deze toetsen zijn ook bedoeld voor de leerkracht om te zien welke onderdelen nog extra 

aandacht gegeven moet worden. 

  

Luizenpluizen 
Normaal gesproken worden de kinderen na iedere vakantie gecontroleerd op hoofdluizen door 

een groep ouders van de school.  

Omdat het streven is zo weinig mogelijk volwassenen in de school toe te laten, is het niet 

mogelijk om op school te controleren.  

Daarom willen wij u vragen om 1 keer per week de haren van uw kind goed te controleren op de 

aanwezigheid van luizen of neten. Dit kunt u het beste doen op een vaste dag in de week met 

behulp van een luizenkam. Hoe u de hoofdluizen of neten kunt herkennen kunt u terug vinden 

op: www.rivm.nl/hoofdluis. Mocht u hoofdluizen of neten aantreffen in de haren van uw kind, 

start dan meteen met kammen met een luizenkam en blijf dit 14 dagen lang doen. Geef dit ook 

door aan school, zodat andere ouders extra alert kunnen zijn.  

Alvast bedankt voor uw medewerking.  

Nationale voorleesdag 
Volgende week woensdag is de nationale voorleesdag. 

Hieronder volgt een stukje van de website van de nationale voorleesdag: 

Doelstelling van deze jaarlijkse campagne is het stimuleren van voorlezen aan kinderen die zelf 

nog niet kunnen lezen. De doelgroep zijn ouders van kinderen tussen 0 en 6 jaar. Het ‘kernkind’ is 

het kind van 3 jaar oud, dat een peuterspeelzaal of kinderdagverblijf bezoekt. 

De belangrijkste intermediairs in het aanspreken van de doelgroep zijn de Openbare Bibliotheken. 

Zij benaderen jaarlijks peuterspeelzalen en kinderdagverblijven om hen te informeren over de 

campagne. Ook groep 1 en 2 van de basisschool zijn van harte uitgenodigd om mee te doen. 

Het Prentenboek van het Jaar wordt jaarlijks in april gekozen. Een jury van bibliothecarissen kiest 
uit het complete aanbod van peuterboeken van het voorafgaande jaar. Het belangrijkste 
criterium is dat het boek, naast een goed verhaal en aantrekkelijke illustraties, voldoende 
aanknopingspunten biedt voor interactie met de peuters en verwerking in hun spel na het 
voorlezen. 

 
 

 

 
 
  
 

 
 

  
 



 

 


