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De allerbeste wensen voor 2020!  
Namens het team wil ik iedereen die betrokken is 
bij onze school een heel goed, gezond en leerzaam 
2020 wensen!  
We zijn maandag gestart met een korte 
nieuwjaarsreceptie met de kinderen en zijn met 
veel plezier aan dit kalenderjaar begonnen. U 
heeft de foto’s kunnen zien in de app van social 
schools.  
 
 

 

 
 
 

 
Nieuwe ouderapp  
We hebben gezien dat bijna alle ouders al 
ingelogd zijn op de nieuwe app van social 
schools (te vinden in de app store van uw 
telefoon. We hopen de laatste ouders ook snel 
te mogen verwelkomen. Heeft u problemen 
met inloggen? Neem dan contact op met de 
leerkracht.   
 
 

 
 

Staking 30 en 31 januari 
Op 30 en 31 januari staat er opnieuw een 
staking gepland voor het onderwijs. In de 
afgelopen maand hebben de collega’s een 
persoonlijke beslissing genomen om hier wel of 
niet aan deel te nemen. Doordat de meeste 
leerkrachten aangegeven hebben te staken, 
heb ik besloten de school te sluiten op 30 en 31 
januari. Bijgaand vindt u een brief over de 
staking van de directeur-bestuurder van 
stichting Op Kop.   
Ondanks dat er een CAO akkoord is gesloten 
met een eenmalige toelage en een 
loonsverhoging van 4,5%, is hiermee het 
structurele probleem van het lerarentekort en 
de loonkloof primair onderwijs en voortgezet 
onderwijs niet opgelost.   
Er is structureel 90 miljoen euro nodig om het 
carrièreperspectief van schoolleiders en 



 

Thema 3: Wereldse kinderen  
De komende periode richten we ons op het 
nieuwe thema ”Wereldse kinderen” 
Maandagmorgen hebben we het thema geopend 
met een leerzame coöperatieve werkvorm, 
waarbij alle leerlingen iets geleerd hebben over 
het begroeten in een andere taal.  
De inhoud van het thema is vooral gericht op Hoe 
het leven is van jou en van andere kinderen in 
Nederland, maar ook hoe kinderen leven in andere 
delen van de wereld.   
Op vrijdag 7 februari sluiten dit thema af.  
U bent hierbij van harte uitgenodigd.   
 
Afscheid   
Vlak voor de vakantie hebben we gezamenlijk 
afscheid genomen van juf Cissy. Alle kinderen 
hebben een bloem aangeboden en er was een 
cadeau van de school voor haar. De leerlingenraad 
heeft een goed interview gehouden en heeft 
hiermee een plaats in de Steenwijker Courant 
gekregen.  
Ook hebben we afscheid genomen van Nikki. Zij 
gaat vanaf deze week naar school in Nijensleek. 
We wensen Nikki veel plezier en geluk op haar 
nieuwe school.   
 
Coöperatieve werkvormen  
Binnen ons Jenaplanonderwijs vinden we het erg 
belangrijk dat alle kinderen actief betrokken zijn 
bij de les en op afwisselende wijze de leerstof tot 
zich nemen. We hanteren hiervoor Coöperatieve 
werkvormen. Deze werkvormen zijn een tijdje wat 
minder zichtbaar geweest tijdens de lessen.   
Omdat we ervaren dat het een goede manier van 
werken is, richten we onze aandacht hierop. Dit 
betekent dat er tijdens de lessen door de week 
heen, meerdere keren gekozen wordt voor een 
coöperatieve werkvorm en niet voor de 
verwerking van de methodeles.   
In de stamgroepen zijn de posters met 
werkvormen zichtbaar.  
 
 
 
 
 

onderwijsondersteunend personeel te 
vergroten. Daarnaast structureel 550 miljoen 
om de eerdergenoemde loonkloof te dichten. 
Tot slot een verhoging van 1,25% per jaar 
bovenop de normale loonontwikkeling om de 
achterstand van vele jaren nullijn in te halen.  
 
Meubilair  
Tijdens de studiedag zijn we aan de slag gegaan 
met de ontwerpen die gemaakt zijn voor de 
stamgroepen en de werkplekken in de hal. We 
hebben veel inspiratie opgedaan en zien 
mogelijkheden om een vast kring in elke 
stamgroep te realiseren en ook afwisselende 
werkplekken in de hal vorm te geven. In januari 
is er opnieuw een bijeenkomst en hopen we de 
offerte te kunnen vaststellen. We gaan er van 
uit dat het meubilair in de zomer van 2020 
geleverd wordt.  
 
Schoolplein  
De subsidieaanvragen nemen veel tijd in 
beslag. In januari verwachten we hier 
uitspraken over. Vervolgens gaan we de 
planning uitvoeren in het voorjaar. Meer 
duidelijkheid over het tijdpad hoop ik te 
kunnen geven in de volgende nieuwsbrief.   
 
 

 
 
Oud papier  
Zoals u weet wordt komende zaterdag, 11 
januari de oud papiercontainer weer geplaatst 
en kan er oud papier gebracht worden. We zijn 
erg blij dat er zoveel ouders bereid zijn om 
hierbij te helpen, dit wordt door het team erg 
gewaardeerd. Ook zij zijn, per toerbeurt, 
present voor de koffie om 8:30 uur. Helaas zult 
u ons, als teamleden niet bij alle inzameldata 
treffen in 2020. Aan koffie zal het de 
vrijwilligers overigens niet ontbreken. We zijn 
er in elk geval in de even maanden bij. We 
hopen op uw begrip.   
 
 
 



 

 
 
 
12 superslimme proefjes voor thuis- Heutink voor 
thuis.  
Zelfs ingewikkelde materie kan kinderen enorm 
fascineren. Als ze het maar op een laagdrempelige 
manier ontdekken. Bijvoorbeeld met leuke 
proefjes. Op deze poster, die je gratis kunt 
downloaden, staan twaalf proefjes die je gewoon 
thuis doen. Je hebt er geen speciale spullen voor 
nodig. Wedden dat jij ze net zo leuk vindt als je 
kind? > Lees meer  
  

 
 
Jeugdschaakcompetitie & familieschaak 
Beste ouders van schaakkinderen, in januari-
februari 2020 organiseert  Schaakclub 
Steenwijk  op de dinsdagavonden van 18.30 tot 
19.30 uur weer een jeugdschaakcompetitie voor 
spelers van circa 8 t/m circa 15 jaar in Ons 
Dorpshuis, Burg. Stroinkweg 122A te Onna. De 
eerste ronde zal gespeeld worden op 
dinsdagavond 7 januari 2020. De begeleiding zal 
weer geschieden door de jeugdschaakcommissie. 
Deelname is kosteloos.  Opgave vooraf wel van 
belang i.v.m. de indeling. In maart zullen 
aansluitend nog enkele instructielessen worden 
gegeven. Ook op de competitieavonden wordt 
enig schaakonderricht gegeven. Aanmelding bij 
fvanemst@home.nl  .  
  
Op zaterdagmiddag 8 februari 2020 wordt weer de 
familieschaakmiddag gehouden voor 
familiekoppels, jong-en-oud. Er hebben zich tot nu 
toe al 5 koppels gemeld. Ook daar is deelname 
gratis en aanmelding op mijn, hetzelfde, e-
mailadres.  
  
Namens de jeugdsportcommissie,  Frans van Emst 

 

 
Peuterspeelzaal t ‘ Hummeltje 

Dag allemaal  

In augustus besloot ik om per 01-01-2020 te 
stoppen met het peuterwerk. Het leek nog zo’n 
eind weg, maar nu is het al zover.  
 

In 2000 kwam ik al invalster op ‘t Hummeltje te 
werken, de leidster die er toen werkte was 
zwanger. Na haar zwangerschapsverlof kwam 
ze niet weer terug en zo bleef ik op ’t 
Hummeltje. Wat heb ik veel peuters zien 
komen en gaan. Ook zijn er verschillende 
vrijwilligsters geweest, waarvan er 1 de laatste 
10 jaar is gebleven. Klara, bedankt hiervoor.  

Het was in het begin wel moeilijk als speelzaal 
bij de school in. Van samenwerking was toen 
nog geen sprake. We waren gewoon huurders. 
Later kwam er een geweldige samenwerking op 
gang en nu horen we gewoon bij de 
basisschool. Het mooie van bij de basisschool 
inzitten, is dat ik de kinderen als peuters zag 
binnenkomen en als tieners zag vertrekken. 
Het was een geweldige tijd. De speelzaal werd 
in de loop van de tijd mijn ”kindje” met “mijn 
peuters”.  
 

Op 19 december kreeg ik een gigantisch 
afscheid, met zelfs een heus interview van de 
leerlingenraad. We kwamen er mee in de 
krant!!! En wat een afscheid, Ik heb altijd 
gezegd: “geen afscheid ik ga gewoon met de 
stille trom weg”. Maar wat vond ik het 
geweldig. Al die lieve en leuke cadeautjes die ik 
kreeg, die mooie tekeningen, die prachtige 
bloemen en het geweldige cadeau van de 
collega’s. Wat een verwennerij.  
Nu is het beurt aan Juf Els Heibrink. Ik hoop dat 
zij net zo’n geweldige tijd op ’t Hummeltje, op 
de Driesprong en in Eesveen krijgt als ik heb 
gehad.  
 

https://www.heutinkvoorthuis.nl/nl/doe-en-ontdek-supersimpele-proefjes-voor-thuis/news/317/?afmc=obsdesamensprong&utm_campaign=obsdesamensprong&utm_source=leaddyno&utm_medium=affiliate


 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ik zal jullie allemaal missen en nogmaals 
bedankt voor die fijne en leuke 20 jaar die ik 
heb gehad op  

‘t Hummeltje en de Driesprong.  
Tot Ziens  
Cissy Wisman  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 

 

 



 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

 


