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Aan alle ouders, verzorgers,
Hierbij ontvangen jullie nieuwbrief, nr. 10. De volgende nieuwsbrief verschijnt op 9 februari 2018.
Met vriendelijke groet,
Team van De Opstap
Schoolfruit
Volgende week wordt als schoolfruit geleverd: meloen, appel en peer.

Contactavonden
In de weken 6, 7 en 8 (vanaf 5 februari) worden de contactmiddagen en - avonden gehouden. Denkt
u eraan om in te schrijven? De roosters hangen bij de klassen.
Oud papier- oproep
Maandelijks wordt oud papier opgehaald. Ouders worden elk jaar ingeroosterd voor het hele
schooljaar. Maandelijks worden de ouders gebeld door Gwendolyn de Boer of Dianca van Kooten om
de tijd en opstaplocatie door te geven. Omdat Reini volgend jaar naar de middelbare school gaat,
stopt Gwendolyn. Wie, o wie wil haar taak na de zomervakantie op zich nemen? U kunt zich melden
bij Ellen Poelman (tel. 852615).
Staking op 14 februari?
Zoals u misschien in de media gelezen hebt, gaan de acties tegen de hoge werkdruk en voor
verhoging van de salarissen in het onderwijs door. Er worden estafettestakingen gehouden door het
hele land. De noordelijke provincies trappen af met een staking op woensdag 14 februari. In de
bijlage bij deze nieuwsbrief treft u de brief van het bestuur van Stichting Quadraten aan.

Volgende week bespreken we de actie op school en wordt er besloten of de school op 14 februari
dicht gaat. U zult uiterlijk 1 februari horen of De Opstap dicht is op deze dag.
NL doet!
Op vrijdag 9 en zaterdag 10 maart is er weer NL doet! We hebben ons aangemeld met allerlei kleine
klussen in en om de school, waar onder het verven van de entree, als we daar toestemming voor
krijgen. We hopen op veel hulp.
Kalender januari/ februari / maart 2018:
24 januari t/m2
februari
7 februari
8 februari
10 februari
13 februari
21 februari
22 februari
24 februari t/m 4
maart
6 maart
9 / 10 maart
10 maart

Voorleesdagen
MR vergadering
Kinderraad
Oud papier
Informatieavond nieuwe ouders
Open dag nieuwe ouders
Rapporten mee
Voorjaarsvakantie

20.00 – 21.30 uur
10.30 – 12.00 uur

Luizencontrole
NL doet!
Oud papier

Ingekomen berichten:
1. De Smidse :
3 februari
14 februari
2.

Finale voorleeswedstrijd op 1
februari
19.30 uur
13.15 uur

Frisdisc, gr. 6, 7 , 8
voorjaarscrea, gr. 1 t/m 8

19.00 – 20.30 uur
14.00 – 16.00 uur

Zondag 18 februari in het BaronTheater
Heisa met: Blijf!
Vlak onder het dak zit de zolder van Hanne. Het leukste aan de zolder van Hanne? Dat ze er altijd met Sanne is.
Als Sanne langskomt is de zolder niet meer gewoon de zolder, maar is het hun plekkie. Je kunt er spelen,
vervelen, verdwalen, verkleden, verstoppen, verfrommelen en ver… ver… ver… ver weg.
Hanne gaat verhuizen naar ver ver weg. Sanne wil het liefste mee, maar dat gaat natuurlijk niet. Wat nu?
“Blijf!” is een muzikale voorstelling over herinner-dingen, voor kinderen vanaf ongeveer 4 jaar.

Aanvang 15.00 Reserveren gaat via: theaterheisa@gmail.com
Entree: € 6,00 kinderen t/m 12 jaar € 4,00

