
 

   

 

 

d.d. 01-12-2020 
 
Ziekmelding: tussen 8.00 en 8.30 uur op telefoonnummer 06-16 12 34 92. S.v.p. geen voicemail inspreken; 

berichten kunnen niet worden afgeluisterd.  

 

Algemeen nieuws 

Afscheid Anton  
In verband met de tijdelijke verzwaring van de gedeeltelijke lockdown kon het afscheidsfeest van Anton Brandsma 
als beheerder van de Samensprong niet doorgaan. Dit vonden we voor Anton heel erg zuur en we hebben een 
alternatief afscheid bedacht. Anton is op donderdagmiddag 12 november in alle groepen geweest en in elke 
groep was er een lied, een dansje, een praatje en een leuk cadeau. Na schooltijd hebben we als team kort 
stilgestaan bij Antons afscheid en kreeg hij een stoer horloge. Anton had met zijn vrouw afgesproken dat ze bij 
zijn afscheid aanwezig zou zijn, maar ze kwam niet…. Ongerust liep hij twee keer naar buiten, maar nog geen 
Hilly. Om 16.00 uur kwam ze binnen. Ze had autopech en of Anton haar even wilde helpen. Bij het naar 
buitengaan zag Anton zijn kinderen en kleinkinderen op versierde fietsen hem opwachten. Wat een verrassing!! 
Zijn laatste fietstocht van school naar huis heeft hij met de hele familie kunnen doen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Er is een tijd van komen en een tijd van gaan. 
Voor mij is er nu dan toch een tijd van gaan aangebroken……. Ik heb namelijk de pensionleeftijd bereikt. 
  
Ruim 14 jaar heb ik met heel veel plezier op school gewerkt. De leuke contacten met de juffen, meesters en 
ook met de ouders en niet te vergeten de kinderen. Ik moet eerlijk zeggen dat ik dat wel ga missen strakjes! 
Het zal eerst best wel even wennen zijn om niet meer elke dag van Oosterwolde naar Haulerwijk te fietsen en 
op school aan het werk te zijn. Gelukkig heb straks genoeg leuke dingen in het vooruitzicht. Samen met mijn 
vrouw er lekker op uit op de fiets ,wandelen, motorrijden of een paar dagen weg. En nu kan ik ook extra veel 
van mijn 5 kleinkinderen genieten Ik wil iedereen bedanken voor de mooie tijd die ik op school heb gehad.  
Wellicht zien we elkaar nog een keer ! 
 
Hartelijke groet , Anton Brandsma. 
 
 



 

Algemeen nieuws vervolg 

Sint Maarten 
Mocht u foto’s willen bekijken van het bezoek van de kleuters in verband met Sint Maarten aan het Sinnehiem, dan 
kun u deze bekijken op de website.  
 
Vanaf 8.15 uur naar binnen  
De laatste maanden merken we dat kinderen steeds vroeger op school komen. De eerste kinderen zien we al goed 
8.00 uur in school verschijnen. De leerkrachten zijn op dat moment de lessen aan het voorbereiden. Vriendelijk 
verzoek om niet voor 8.15 uur de school te betreden. Dit geldt zeker voor vrijdag 4 december. De hoofd- en zijentree 
zijn dan tot 8.15 uur gesloten in verband met het Sinterklaasfeest.  
 
Vraag vanuit de kleutergroepen 
Wij zijn op zoek naar jongens onderbroeken/boxershorts voor de kleuters. Wie heeft er thuis nog iets liggen wat te 
klein is? Maat 110/116, 122 en 128 kunnen we gebruiken. Bij voorbaat dank.  
 
Opknappen en aanpassen van het plein 

Het plein aan de Laweijstraat is gedeeltelijk opgeknapt. Het 
ziet er een stuk ruimer en overzichtelijker uit. Het plan was 
hier een pannakooi te plaatsen. Helaas laten de financiën 
op dit moment het plaatsen van een pannakooi nog niet toe. 
Besloten is om eerst een boomhut op het achterste plein te 
plaatsen. De boomhut met glijbaan wordt in groen 
uitgevoerd. Hetzelfde groen als ook in ons logo te vinden is. 
De berenloop blijft nog een wens, evenals de pannakooi. 
Verder denken we na over belijning, waarmee extra 
spelletjes gespeeld kunnen worden.  
Nu we als team bezig zijn met het opknappen en 
aantrekkelijker maken van het plein, willen we ook graag dat 
alle kinderen er met plezier kunnen spelen. We hebben 
opnieuw kritisch gekeken naar ons pleinwachtrooster en de 
geldende regels. Dit heeft geleid tot een aanpassing van het 
pleinwachtrooster (meer pleinwacht) en tot het opstellen van 
eenduidige pleinregels. De pleinregels zullen door de 
leerkrachten met de leerlingen in iedere klas worden 
besproken. U kunt verderop in deze nieuwsbrief de herziene 
pleinregels vinden.  

 

 

 
Klimaat in de school 
Verheugd kunnen we u melden dat de noodzakelijke aanpassingen ter verbetering van het binnenklimaat begin 
volgend jaar uitgevoerd zullen worden. Er worden ventilatierooster in de gangen geplaatst, zodat vieze lucht beter 
wordt afgevoerd. De centrale uitlaat van vieze lucht wordt verplaatst, zodat er meer afstand komt van de instroom 
van schone lucht. Verder zullen de ventilatieroosters vaker schoongemaakt worden.  
 



 

HERZIENE PLEINREGELS  

PLEINREGELS GROEP 1 EN 2  

• Buiten spelen: als de schommel bezet is wacht je eerst 20 tellen.  

• De hulpjes mogen als eerste iets uit het speelgoedhok kiezen.  

• Niet om de zandbak en klimtoestel rijden met fietsen en karren.  

• Zand hoort in de zandbak. Geen banden in de zandbak. Maximaal 3 banden op elkaar.  

• Niet door de struiken lopen en niet spelen in de bosjes alleen in het linker bosje direct naast de school.  

• Geen speelgoed op het klimrek.  

• Als je naar de wc moet dan eerst vragen bij de pleinwacht.  

• Iedereen samen opruimen en als het klaar is verzamelen we bij de muur.  

• Niet in de bomen klimmen.  

• Niet verder dan de doeltjes op het veld.  

• Bij overtredingen gaan de leerlingen op het nadenkbankje zitten. 
 

PLEINREGELS GROEP 3 T/M 8  

Laweijstraat  

• Vraag toestemming aan de pleinwacht als je van het plein af wilt (geldt ook voor toiletbezoek).  

• Het plein is tot aan het muurtje (ter hoogte van de fietsentrommel).  

• Gebruik speelmateriaal waarvoor het is bedoeld.  

• Een tafeltennistafel is niet om op te zitten of staan. 

• Spelen doen we op het plein, niet bij de fietsen. 

• Stoeispelletjes mogen op een vaste plek op het plein. We laten kleding heel en slaan de handen niet om iemands 
nek. Stop! Betekent ook echt stoppen.  

• Voetballen mag waar het plein wat lager ligt (oude fietsenrekken).  

• Let op anderen in het (ren)spel.  

• Hang niet tegen en/of klim niet op het hekwerk rondom de school. 

• Ruim al het speelgoed en vuilnis na het spelen op.  

• Bij het naar buiten- of naar binnen gaan de gewone loopdeur gebruiken. 
 
Plein achter school  

• Vraag toestemming aan de pleinwacht als je van het plein af wilt (geldt ook voor toiletbezoek).  

• Spelen in de bosjes op het schoolplein mag (links in de hoek).  

• Spelen (voetballen) op het grasveld mag; klim niet op de doeltjes.  

• Spelen in de gemeentebosjes en de sloot mag niet.  

• Spelen op het (voet)pad mag niet.  

• Spelen om de hoek bij de Vuurtoren mag niet.  

• De denkbeeldige lijn tussen de achterste bosjes op het grasveld is de grens. Blijf in het zicht.  

• Spelen doen we op het plein, niet bij de fietsen.  

• Kleutermateriaal is alleen voor de kleuters.  

• Schepjes mogen na toestemming wel worden gebruikt.  

• Zand blijft in de zandbak.  

• Gebruik speelmateriaal waarvoor het is bedoeld.  

• Neem geen materialen mee op de toestellen.  

• Ruim al het speelgoed en vuilnis na het spelen op.  

• Als de bel gaat, gaat iedereen direct naar binnen. Het spel stopt! 

• Teruglopen over de tegels (tegelpad) en niet over het gras.  
 

 



 

VERHOGING OUDERBIJDRAGE  

Vanaf juni 2020 zijn we door negatieve inkomsten genoodzaakt geweest te stoppen met het verzamelen en ophalen 
van het oud papier. Het oud papiergeld was jarenlang een mooie bron van inkomsten. Helaas is deze bron 
opgedroogd.  
 
Niet alle uitgaven worden door het Ministerie van Onderwijs vergoed. Daarom kennen alle scholen in Nederland 
een zogenaamde vrijwillige ouderbijdrage. Deze ouderbijdrage is bedoeld ter financiering van diverse activiteiten, 
zoals: vieringen, Sinterklaas, sportactiviteiten, excursies en projecten.  
 
Eerste Kamer neemt wetsvoorstel ‘Vrijwillige ouderbijdrage’ aan  
Ook als ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet kunnen betalen, mogen leerlingen nooit uitgesloten worden van 
activiteiten die de school organiseert. Nu de Senaat deze wet heeft aangenomen zijn deze afspraken wettelijk 
vastgelegd. Dit geldt ook voor het extra curriculaire deel van het onderwijsprogramma. Een school mag een leerling 
bijvoorbeeld niet thuislaten bij een schoolreisje als de ouderbijdrage niet is betaald. De Onderwijsinspectie krijgt de 
mogelijkheid te handhaven op de wet, als scholen deze onvoldoende naleven. Gemiddeld wordt aan ouders met 
kinderen in het PO om een eigen bijdrage van € 57,- gevraagd, bleek uit de Schoolkostenmonitor van vorig jaar. 
Sinds 2014 is dit bedrag vrijwel gelijk gebleven. Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen 
tijdstip. 
(Bron: medewerker nieuwsbrief Onderwijs Bureau Meppel september 2020)  
 
Landelijk gezien wordt er gemiddeld € 57,- per leerling van ouders gevraagd als vrijwillige ouderbijdrage.  
BS De Laweij zit met € 20,- daar ruim onder. Dit kon ook, wij hadden de oud papiergelden. Verder hebben we 
gekeken wat in de regio als gangbaar bedrag voor de vrijwillige ouderbijdrage geldt.  
 
Met instemming van de medezeggenschapsraad is besloten de vrijwillige ouderbijdrage in twee jaar tijd op te hogen 
naar € 25,- per leerling per jaar. In januari ontvangt u een brief waarin we van u € 22,50 vragen als vrijwillige 
bijdrage in de kosten. Als alle ouders hieraan kunnen voldoen zullen we met een klein verlies werken. In het jaar 
2022 volgt opnieuw een verhoging van € 2,50. In dat jaar zullen naar verwachting de baten en lasten precies in 
balans zijn.  

 
 

NASCHOOLSE ACTIVITEITEN 

De kinderen die zich hebben opgegeven voor de naschoolse activiteiten hebben voor de herfstvakantie een brief 
met de definitieve deelname meegekregen. 

De betaling gaat dit jaar een beetje anders dan voorheen. De kinderen nemen zelf het geld voor een 
strippenkaart en/of een strippenkaart die nog in bezit is in een envelop met naam mee naar school. Ze leveren 
deze in bij de leerkracht. De leerkracht zorgt dat de enveloppen bij de conciërge komen en na afrekenen en 
aftekenen door de conciërge krijgt de leerling de envelop via de leerkracht retour. Deze informatie kunt u nalezen 
in de brief die uw kind heeft meegekregen. 

Mocht u de strippen nog niet voldaan hebben, het kan nog steeds! 

Alvast hartelijk dank! 

 

 



 

VOORLEESWEDSTRIJD 

Donderdagmiddag 26 november stond de schoolvoorleeswedstrijd op het programma. Eerder waren in de groepen 
4 t/m 8 al voorrondes gehouden. Dit heeft zes klassenwinnaars opgeleverd. Dit jaar zaten we niet met de hele 
school in de grote zaal naar de voorlezers te luisteren, maar waren we in tweeën gesplitst. De driekoppige jury had 
er een zware kluif aan, want het niveau was hoog en de verschillen klein. Leonie uit groep 6/7 is de winnaar 
geworden, op de voet gevolgd door Evelien en Manon. Mukhlesa, Naod en Meike hebben ook prachtig 
voorgelezen. Tijdens het beraad van de jury werd het publiek vermaakt met een dans, die door enkele leerlingen 
werd uitgevoerd. 
  

 
 
 

SINTERKLAAS 

Dinsdagnacht 24 november zijn de pieten op school geweest. Zij hebben toen de schoentjes en lades gevuld met 
lekkere chocolademunten. 
 
Maandagochtend 30 november hebben de kinderen van de onderbouw een bed en werkplek gevonden in de grote 
zaal. We hebben ontdekt dat dit van Sinterklaas is. Deze hele week slaapt hij bij ons op school. Elke ochtend als 
de kinderen op school komen, is er in de nacht weer iets geks gebeurt in de slaapkamer/werkkamer van Sinterklaas. 
 
Vrijdag 4 december vieren we Sinterklaas op school. De kinderen van groep 5 t/m 8 hebben een lootje getrokken 
voor een jongen of een meisje en vieren in de eigen klas Sinterklaas. Groep 1 t/m 4 gaat bij Sinterklaas langs in de 
grote zaal. We zingen liedjes en doen een dansje voor Sinterklaas. De kinderen hoeven geen fruit en drinken mee 
naar school voor de ochtend. Op school krijgen de kinderen ranja en wat lekkers.  
 
Groep 1 t/m 4 is om 12 uur vrij.    
 



 

 
 
 

KERST 

Informatie Kerst-atelier en Kerstviering 
 

De organisatie van alles wat te maken heeft met Kerst  

is dit jaar anders dan de voorgaande jaren.  

Dit heeft natuurlijk alles te maken met de regels  

vanwege het corona-virus. 

Het Kerst-atelier vindt plaats op woensdagmorgen 16 december. 

Er is gekozen voor het maken van een drietal knutselwerkjes. 

Deze worden gemaakt door elke groep en ieder in het eigen lokaal. De leerlingen van groep 8 worden ingezet als 

hulp in de verschillende groepen. De indeling van de ochtend ligt niet vast maar wordt door de groepsleerkracht 

zelf bepaalt. 

Op donderdagochtend 17 december worden er twee vakdocenten muziek ingezet. Eentje voor de onderbouw en 

de andere voor de midden- en bovenbouw. Zij gaan, volgens een schema, langs de verschillende groepen en gaan 

een half uurtje gezellig zingen met de kinderen. Het thema is natuurlijk Kerst. 

Op donderdagmiddag staat er een Kerstviering op het programma. 

In de grote zaal komen de kinderen in twee verschillende groepen bijeen voor het zingen van een aantal Kerstliedjes 

en voor het luisteren naar het Kerstverhaal. 

De rest van de middag zijn de kinderen met hun eigen groep in hun eigen lokaal. De groepsleerkracht geeft een 

eigen invulling aan de middag. Voorafgaande aan de middag krijgen de kinderen tijdens de lunch iets lekkers 

aangeboden. 

 



 

VAKANTIES EN VRIJE DAGEN  

Vakantie 2020-2021  

Kerstvakantie  21 december 2020  t/m 1 januari 2021 

Voorjaarsvakantie  22 februari t/m 26 februari 2021 

Pasen   2 april t/m 5 april 2021 

Koningsdag  27 april 2021 

Meivakantie  3 mei t/m 14 mei 2021 

Hemelvaart  13 mei t/m 14 mei 2021 (in meivakantie)  

Pinksteren 24 mei 2021 

Zomervakantie  12 juli t/m 20 augustus 2021  

 
Vrije dagen:  
4 december 2020 (vrijdag): groep 1 t/m 4 ’s middags vrij 
18 december 2020 (vrijdag): groep 1 t/m 4 ’s middags vrij 
8 februari 2021 (maandag): alle leerlingen vrij i.v.m. margedag/dossierdag  
17 maart 2021 (woensdag): alle leerlingen vrij i.v.m. bezoek team Pica congres  
11 juni 2021 (vrijdag): alle leerlingen vrij i.v.m. margedag/dossierdag  
9 juli 2021 (vrijdag): laatste schooldag, alle leerlingen vrij  
 
Nog in te plannen: Comprixdag (3 maart????)  
 
 



 

BIJLAGEN 

 
 

 
 
 



 

Nieuws vanuit de Bibliotheek 
 

 

Voorlezen en zelf lezen 
Lezen en voorlezen is en blijft belangrijk voor de taalontwikkeling van uw kind. Laat uw kind 

ontdekken welke boeken hij/zij leuk vindt om te lezen. Kom daarom naar 

de bibliotheek waar een enorm gevarieerd aanbod is te vinden. Naast 

boeken zijn er ook tijdschriften te vinden. Zelfs voor baby’s heeft de 

bibliotheek al een aanbod. 

 

Naast leesboeken zijn er ook informatieve boeken te vinden over allerlei 

onderwerpen. Ook zijn er stripboeken, gedichtenbundels en tijdschriften te leen. 

 

Een lidmaatschap is gratis voor personen tot 18 jaar! Dus KOM NAAR DE BIEB! 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Beginnen met lezen in groep 3! 
Zit je kind in groep 3, dan begint het zo langzamerhand al 

wat te lezen. Welke boeken zijn nu geschikt voor deze 

kinderen?  

 

In de bibliotheek vind je een kast met eerste leesboekjes, 

die nog weer zijn onderverdeeld in verschillende niveaus. 

Wat betekenen nu al die etiketten? 

De eerste leesboekjes hebben een aanduiding met een 

letter E (eerste leesboekje). Hierbinnen is de volgende 

indeling gemaakt: 

 

S – Start   → deze boekjes kunnen de meeste kinderen na drie maanden  

        leesonderwijs lezen 

M3 – Midden groep 3 →  Na ongeveer 5 maanden leesonderwijs zijn deze boekjes  

geschikt 

E3 – Eind groep 3  → De aanduiding geeft al aan wanneer kinderen met deze  

boekjes vooruit kunnen 

M4 – Midden groep 4 → Dit is het laatste niveau dat een aparte aanduiding heeft in de  

bibliotheek 

Kunnen kinderen dit lezen, dan kunnen ze terecht bij de gewone A-boeken. De A staat voor 

ongeveer 6 tot 9 jaar. 

 

Natuurlijk is niet elk kind gelijk en betekent het ook niet dat een kind niet anders mag 

lezen/lenen. Het allerbelangrijkst is dat het kind plezier heeft in lezen en het boek dus leuk 

vindt. Een handige regel om een boek te kiezen dat niet te moeilijk is, is de Vijf vinger test. 

 

Kom je er niet uit? Vraag gerust aan een medewerker. Ze helpen je graag! 

https://www.bzof.nl/lidworden/boetevrij.html


 

  

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 


