In de schoolweek van 19 t/m 23 maart zetten de openbare basisscholen hun deuren open
voor ouders, buren en iedereen die eens een kijkje wil komen nemen in de school Deze
week ziet er op de Op Kop-scholen als volgt uit:
Maandag 19 maart
Iedereen is welkom in de Burg. de Ruiterschool (Kuinre) van 8.30 uur tot 10.00 uur om mee
te kijken in de klassen. Hoe ziet een ochtend in een klas eruit? Zie ook bij donderdag 22
maart
Dinsdag 20 maart
De Samensprong (Steenwijk) is ’s avonds geopend voor een rondleiding of kennismaken en
voor de ouderavond van groep 5 t/m 8 over schermgebruik. Die ouderavond is door de
leerlingen georganiseerd. Zie ook bij vrijdag 23 maart.
In de Emmaschool (Steenwijk) kan iedereen een kijkje komen nemen in de groepen van
8.30 tot 12.00 uur en van 13.15 tot 15.00 uur. In alle groepen wordt dan volop gewerkt aan
het thema 'Diep in de zee'. Zie ook bij donderdag 22 maart.
De leerlingen van de Noorderschool en Zuiderbasisschool (Giethoorn) hebben van 5 t/m 20
maart een project "Duurzaamheid en technologie". Op 20 maart hebben beide scholen
tentoonstellingen rondom dit thema van 19.00 tot 20.00 uur.
Op dinsdag is er van 10.30 tot 12.00 gelegenheid voor ouders van kinderen van 0-4 om te
komen kijken in de scholen, de kinderopvang en bij het peuterwerk. Er worden
pannenkoeken gebakken etc.
Woensdag 21 maart
De Slinge (Oldemarkt) houdt haar Open Ochtend op van 10.30 tot 12.00 uur, met letterlijk
én figuurlijk een kijkje in de keuken. Tijdens deze ochtend worden er heerlijke
pannenkoeken gebakken voor iedereen.
De Toermalijn (Hasselt) nodigt iedereen voor de finale van de tweejaarlijkse
Wetenschapsquiz die om 11.00 uur begint. Daarna is er de mogelijkheid om in alle klassen
een kijkje te nemen over wat De Toermalijn rond Wetenschap & Techniek te bieden heeft én
om zelf mee te doen aan de Wetenschapsquiz Voor Ouders.
De Voorpoort (Vollenhove) heeft haar Open Dag van 8.30 tot 12-30 en van 18.30 tot 20.00
uur.
School B voor Daltononderwijs (Steenwijk) heeft een Open Dag
De Rolpaal (Blokzijl) heeft haar Open Ochtend.

Donderdag 22 maart
De Emmaschool (Steenwijk) heeft een feestavond waarbij ouders, familie en
belangstellenden welkom zijn en kunnen genieten van de voorstelling 'Diep in de zee', door
de school geschreven en uitgevoerd door alle leerlingen. De inloop is om 18.45 uur in de hal
van de school.
De Driesprong (Eesveen) heeft van 8.15 tot 12.00 uur haar Open Dag met de volgende
activiteiten: meekijken in de groepen, bijwonen van lessen humanistisch vormingsonderwijs
in de bovenbouw en een rondleiding door leerlingen.
In de Burg. de Ruiterschool (Kuinre) kunt u van 8.30 uur tot 10.00 uur meekijken in de
klassen. Hoe ziet een ochtend in een klas eruit?
De Beatrixschool (Steenwijk) kinderopvang Trix, peuteropvang Humpie Dumpie en
buitenschoolse opvang BeaZo laten van 8.30 tot 12.00 uur “de school in bedrijf” zien: hoe
ziet een schooldag er uit op een school voor nieuwsgierige kinderen? Wat hebben
kinderopvang, peuteropvang en buitenschoolse opvang te bieden?
Vrijdag 23 maart
Tussen 8.30 en 10.30 uur bent u welkom in de Woldschool (Steenwijkerwold) voor lessen
HVO (humanistisch onderwijs), GVO (godsdienst onderwijs), IVO (islamitisch onderwijs) en
een les Kwink (methode sociale vaardigheden) met als onderwerp Verdraagzaamheid.
In De Zuidwester, waarin o.a. De Samensprong (Steenwijk) is gehuisvest, een open huis van
9.00 tot 11.30 uur. De scholen, peuter- en kinderopvang en logopedie ontvangen iedereen
die belangstelling heeft. Tevens is er de mogelijkheid de tentoonstelling ter afsluiting van het
project "Kunst" te bezoeken in de grote zaal van de Zuidwester.
De Generaal van den Boschschool (Willemsoord) heeft haar Open Ochtend van 10.30 tot
12.00 uur en geeft een kijkje in de keuken van de school.
Tijdens de hele School!week
De Arembergschool (Zwartsluis) heeft in de week van het openbaar onderwijs, de hele week
een Open Huis. Iedereen is welkom om dagelijks tussen 8.30 uur en 17.00 uur de school te
bezoeken. Deze week staat ook in het teken van onderzoekend en ontdekkend leren. Dat
houdt in dat alle leerlingen bezig zijn met vraagstukken en proefjes omtrent Wetenschap en
Techniek. Naast het Open Huis van de school is er ook Open huis bij de inpandige
peuteropvang en buitenschoolse opvang. Iedereen kan altijd binnen komen lopen, maar er
kunnen ook afspraken gemaakt worden voor een rondleiding met directie of ouders.
Voor De Lepelaar (Scheerwolde) geldt hetzelfde: U bent gedurende de Schoolweek van
harte welkom om verschillende lessen bij te wonen.
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