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Aan alle ouders, verzorgers,
Hierbij ontvangen jullie een extra nieuwbrief. De volgende nieuwsbrief verschijnt op 18 mei 2018.
We wensen jullie een gezellige Koningsdag en een fijne meivakantie.
Met vriendelijke groet, Team van De Opstap
Mails vanuit het bestuurskantoor
De afgelopen periode heeft u mails ontvangen over het Nautiluscollege. Deze mails zijn verstuurd
vanuit het bestuurskantoor zonder vooraankondiging bij de scholen. We zijn hierover erg verbaasd.
De schooldirecteuren gaan dit aankaarten bij het College van Bestuur van Quadraten. Mocht u dus
een mail krijgen met een onbekende naam, dan komt deze van het bestuurskantoor. Mails, die in
naam van de school verstuurd worden, worden altijd ondertekend door een van de leerkrachten.
Continurooster
Vanuit de klankbordgroep zijn er signalen binnen gekomen over vragen/ opmerkingen rond de
invoering van het continurooster. Via deze weg hopen we iets meer duidelijkheid te geven.
Van het schoolbestuur en het ministerie van OC en W hebben we de opdracht gekregen om een
peiling onder de ouders over schooltijden te houden. Dit heeft te maken met veranderende
maatschappelijke ontwikkelingen.
Vanuit de ouderpeiling van december 2017 is gebleken, dat een meerderheid van de ouders van De
Opstap voorstander is van invoering van een continurooster. Op basis van de uitslag van deze
ouderpeiling heeft de oudergeleding van de MR ingestemd met het voorstel om met ingang van het
schooljaar 2018-2019 over te gaan tot invoering van het continurooster.
Vanaf het begin van het proces (voordat de peiling gehouden is) is aangegeven, dat we hulp van
ouders nodig hebben bij het toezicht tussen de middag. Dit is noodzakelijk vanwege het recht van
leerkrachten om een half uur pauze te hebben tussen 10.00 uur en 14.00 uur (volgens CAO primair
onderwijs).

Gezien de grootte van het team kunnen we het toezicht tijdens de lunchpauze niet zonder hulp
regelen. Alle leerkrachten worden volgens een rooster ingezet tijdens het toezicht en ouders bieden
dan ondersteuning bijvoorbeeld voor de kinderen, die meer tijd nodig hebben voor het eten.
Met de MR is afgesproken om het continurooster eerst voor 1 jaar in te voeren. In de loop van het
schooljaar 2018-2019 gaan we evalueren en daarna het vervolg bepalen.
Ouderportaal Mijn School
Enige tijd geleden hebben we aangekondigd in verband met de privacy het ouderportaal Mijn School
te gaan gebruiken om informatie en foto’s met ouders uit te wisselen. Mijn School is een
beschermde omgeving, die alleen toegankelijk is met een inlogcode.
In de week na Pinksteren zult u de inlogcode en handleiding ontvangen. Omdat het opstarten en
inloggen misschien vragen of problemen oplevert, hebben we een medewerkster van Mijn School
gevraagd om uitleg te geven. Dit gebeurt op dinsdagavond 29 mei om 20.00 uur in school.
Ouderavond 29 mei
Op 29 mei organiseren we een ouderavond met twee onderwerpen, n.l.: continurooster en
ouderportaal Mijn School. Deze avond begint om 19.30 uur in school.
Het continurooster is het eerste onderwerp, waar we om 19.30 uur mee beginnen. We willen u
verzoeken om vragen van tevoren via mail (directie-deopstap@quadraten.nl) te sturen. Dan kunnen
we deze meenemen in de voorbereiding.
Om 20.00 uur komt Jitske Hoornveld van Mijn School om uitleg te geven over het ouderportaal Mijn
School.
Finale verkiezing kinderdichter
Op 17 mei vindt in het Barontheater te Opende de finale van de verkiezing van Kinderdichter van de
gemeente Grootegast plaats. Namens onze school doet Femke Hut mee. We wensen haar veel
succes en hopen, dat ze de opvolgster wordt van onze oud-leerling Kerstin Hummel, die dit jaar de
Kinderdichter van Grootegast was.
Voorstelling groep 3 /4 en groep 7/8
Op vrijdag 25 mei gaan de kinderen van groep 3 /4 naar de voorstelling “Papierazzi” van Valentijn
productiehuis. Deze voorstelling wordt gegeven in De Borgstee in Grijpskerk. Het vervoer is geregeld.
Deze groep heeft dan geen gymnastiek.
Op dinsdag 29 mei bezoekt groep 7 /8 de voorstelling “ Baron van Munchhausen” door Stichting
Vertellus. Deze voorstelling wordt gegeven in de Rehobothschool in Oldekerk.
Schoolreisjes
Na de meivakantie begint het laatste deel van het schooljaar. Daarin vallen ook altijd de
schoolreisjes. De schoolreisjes zijn op de volgende dagen:
op dinsdag 26 juni gaan de groepen 3 t/m 6 naar de Natuurschool in Lauwersoog.
op woensdag 27 juni gaan de groepen 1 en 2 naar de Naturij in Drachten
En de groepen 7 en 8 gaan op 4, 5 en 6 juli op schoolkamp naar Drouwenerzand.
De kosten hiervoor zijn:
Voor groep 1 /2
€ 12,50
Voor groep 3 t/m 6
€ 27,50
Voor groep 7 /8
€ 40,00
Willen jullie het geld vóór 1 juni overmaken op rekeningnummer:
NL 90 INGB 0002 7115 87
t.n.v. Obs De Opstap Niekerk
Graag met vermelding van de naam en groep van uw kind(eren).

Kalender april/ mei/ juni 2018:
27 april t/m 6 mei
8 mei
10 t/m 13 mei
12 mei
17 mei
19 t/m 21 mei
24 mei
25 mei
29 mei
29 mei
29 mei
31 mei
20 juni
25 juni

Koningsdag en meivakantie
Luizencontrole
Hemelvaartsweekend
Oud papier
Finale verkiezing Kinderdichter
Pinksterweekend
Juf Lena jarig
Voorstelling “Papierazzi”
Voorstelling “Baron van Munchhausen”
Streetwise
Ouderavond over continurooster en Mijn
School
Les over brandveiligheid
Margedag
Margedag

19.30 uur

Groep 3 /4
Groep 7 /8
Aanvang 19.30 uur
Groep 7 /8
Alle kinderen vrij
Alle kinderen vrij

