
                  Nieuwsbrief maart 2022 
 

Beste ouder(s) en/of verzorger(s), 

We zijn na de voorjaarsvakantie goed gestart. Het is erg fijn dat we ons in de school 

niet meer aan de coronaregels hoeven te houden. We mogen weer groeps 

doorbrekend werken, en volgende week kunnen we u weer tijdens de 

tienminutengesprekken in school ontvangen.  

Verkeer rondom school 

Door de bouwwerkzaamheden en de aanleg van nieuwe tennisvelden is het af en 

toe erg druk met verkeer rondom school. We merken dat veel ouders bij het 

brengen en halen de auto's dichtbij school parkeren waardoor er soms gevaarlijke 

situaties ontstaan. Wij willen u vragen om zoveel mogelijk op de fiets of lopend te 

komen. Ook kunt u de auto iets verder parkeren bij de parkeerplaats van het 

bowling en racketcentrum tijdens haal- en brengmomenten.  

Leerlingenraad 

Vanochtend heeft de leerlingenraad een overleg gehad. We hebben gesproken 

over de nieuwe school, de inrichting van de school en het plein. Alle kinderen kijken 

er naar uit en vinden het nu al erg mooi eruit zien! Ook hebben we gesproken over 

het schoonhouden van onze school, hoe ga je met materialen van school om en 

hoe kunnen we er samen voor zorgen dat iedereen zich aan regels en afspraken 

houdt.  

Voorleeskampioen 

Afgelopen woensdag mocht Hugo uit groep 8 onze school vertegenwoordigen bij  

de provinciale ronde als voorleeskampioen van Steenwijkerland. Wat zijn wij trots op 

hem! 

Studiedag maandag 28 februari 

Afgelopen maandag konden we helaas vanwege corona geen bezoek brengen 

aan een aanbieder van schoolmeubilair. We zijn de hele dag op school gebleven 

en hebben onze opbrengsten van de CITO toetsweken geanalyseerd en met elkaar 

besproken. We zijn dit schooljaar gestart met een andere aanpak rondom 

begrijpend lezen. We merken dat veel leerlingen moeite hebben met dit vak, dit is 

niet alleen op onze school een tendens. Ook merken we dat onze school een 

jongensschool is. Dit brengt een dynamiek met zich mee. We gaan tot de 

zomervakantie de mogelijkheden verkennen om nog intensiever bezig te gaan met 

bewegend leren. We willen als team hierin een scholing gaan volgen zodat we 

volgend schooljaar ook het nieuwe schoolplein voor kunnen gaan gebruiken. In het 



ontwerp van ons nieuwe plein is hier ook al rekening meegehouden. Binnenkort zal ik 

het ontwerp met u delen! Vanaf augustus 2022 mogen erin Nederland geen 

kleutertoetsen meer afgenomen worden. Mede daardoor zijn we al een tijdje op 

zoek naar een observatiesysteem voor de kleuters waarbij we dit nog beter in beeld 

kunnen brengen. Voor de zomervakantie zullen we hier als school een besluit in 

gaan nemen.  

Schooltijden 

We merken dat er regelmatig kinderen te laat de klas binnenkomen. Voor de 

leerling en de leerkrachten is dit niet fijn. Alle kinderen zijn vanaf 8:15 welkom op 

school, er is dan ook toezicht buiten.  Onze school start om 8:30. 

 

 

Kanjertraining 

Op school werken we al een aantal jaren met de kanjertraining. 14 april heeft het 

team een nascholing van de kanjertraining. De kanjertraining geeft handvatten 

voor sociale situaties.  Leerkrachten, ouders en kinderen willen graag een veilige 

school, waar kinderen zichzelf kunnen zijn, zonder gepest of uitgelachen te worden. 

Kanjertraining gaat over het bevorderen van onderling vertrouwen in groepen. 

Vertrouwen is de basis voor het creëren van rust in de klas, het stimuleren van 

sociale veiligheid en een prettig schoolklimaat. In de bijlagen kunt u meer over de 

kanjertraining lezen.  

Schoolmelk 

Op donderdag en vrijdag krijgen we schoolmelk. Veel kinderen maken hier gebruik 

van. Voor volgende week staat er yoghurt op het programma. Wilt u uw kind naast 

de beker ook een lepel meegeven op deze dagen? 

Powerkids 

Na de zomervakantie start sociaal Werk de Kop met weerbaarheidstrainingen.  Dit 

zijn de trainingen van Power Kidzzz. Ze starten dan met 2 groepen; groep 5-6 en 

groep 7-8. In de bijlage leest u hier meer informatie over. 

SAM& 

Sam& voor alle kinderen helpt! 

Geen geld voor sport, verjaardagen, uitjes, 

schoolspullen, muziek-, zwem- of dansles? 

Heb jij of ken jij een kind dat ook gewoon mee 

moet kunnen doen met leeftijdgenoten en is er 

binnen het gezin niet genoeg geld voor 

sporten, muziekles, een dagje uit, verjaardag 

vieren of schoolkosten? Sam& springt bij! 

Hoe werkt het? 



Vanaf 1 maart 2022 kunt u zelf een aanvraag doen of via een tussenpersoon. Dat 

kan via de website www.samenvoorallekinderen.nl. Een tussenpersoon kan iemand 

zijn van de gemeente, een jeugdhulpverlener, leerkracht of een maatschappelijk 

werker. Ze moeten wel aangemeld zijn bij Sam&. De bijdrage die u krijgt, gaat 

meteen naar de organisatie die de activiteit aanbiedt. 

Wat kun je aanvragen? 

- Sportactiviteiten: Sam& voor alle kinderen kan een bijdrage geven voor het 

lidmaatschap van een sportvereniging en soms ook het materiaal dat uw 

kind nodig heeft (bijvoorbeeld sportkleding). Deze bijdrage is voor kinderen 

en jongeren van 2 t/m 17 jaar. De bijdrage is maximaal € 225,- per kind per 

seizoen. 

- Cultuuractiviteiten: met een bijdrage via Sam& kan uw kind meedoen aan 

muziekles, toneel of bijvoorbeeld breakdance. Deze bijdrage is voor kinderen 

en jongeren van 4 t/m 17 jaar. De bijdrage is maximaal € 425,- per kind per 

seizoen. 

- Zwemles: Heeft uw kind nog geen zwemdiploma? Via Sam& kunnen kinderen 

diploma A en B halen. De bijdrage is voor kinderen en jongeren van 4 t/m 17 

jaar. De vergoeding is maximaal € 525,- per kind voor zwemdiploma A + B.  

Ouders betalen nog wel een eigen bijdrage. De hoogte hiervan is afhankelijk 

van de tarieven die het zwembad hanteert.  

- Schoolkosten: Gaat uw kind naar de basisschool, het voortgezet onderwijs of 

mbo (jaar 1 en 2)? Dan kunt u daarvoor een bijdrage krijgen. Bijvoorbeeld 

voor: een schooltas, lesbenodigdheden of een pc/laptop. Voor kinderen tot 

groep 6 van de basisschool is de bijdrage maximaal € 100,- per kind per 

schooljaar. Vanaf groep 7 van de basisschool en hoger krijgt u maximaal € 

350,- per kind per schooljaar. Vanaf groep 7 is er ook een bijdrage voor een 

computer/laptop of telefoon aan te vragen. Dit kan 1 keer in de 5 jaar. 

Mocht de bijdrage voor mbo-leerlingen niet toereikend zijn, dan is er nog het 

MBO Studentenfonds. Vanuit dit fonds helpen mbo-scholen u bij de aanschaf 

van voorgeschreven leermaterialen. Vraag bij de mbo-school van uw kind 

naar de mogelijkheden.  

- Aanschaffen fiets: u kunt één keer per 24 maanden een bijdrage krijgen voor 

een (tweedehands)fiets. Kinderen uit de stad Steenwijk kunnen een 

aanvraag doen bij de wijkwerkplaats west (www.wijkwerkplaatswest.nl). Als er 

geen passend aanbod is, kan een beroep worden gedaan op deze regeling. 

Dit geldt ook voor reparatiekosten van een fiets.  

- Verjaardagsbox: is uw kind Jarig? Via Sam& kan uw kind een verjaardagsbox 

krijgen. In de box zitten slingers, ballonnen, taartmix, traktaties, wat lekkers 

voor thuis en cadeautjes. 
 

Meer informatie 

Wil je meer weten of een aanvraag indienen? Kijk dan op samenvoorallekinderen.nl 

en doe een aanvraag. Of neem contact op met Sociaal Werk De Kop 
(info@sociaalwerkdekop.nl of 0521 745080).  
 

http://www.wijkwerkplaatswest.nl/
mailto:info@sociaalwerkdekop.nl


NIEUW VOOR OUDERS! Sinds 1 januari 2022 is er ook voor volwassenen een fonds 

voor sport- en cultuuractiviteiten. Kijk hiervoor op https://www.volwassenenfonds.nl/ 

en kijk wat er mogelijk is.  

  

 

https://www.volwassenenfonds.nl/

