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Aan alle ouders, verzorgers,
Hierbij ontvangen jullie nieuwbrief, nr. 14. De volgende nieuwsbrief verschijnt op 6 april 2018. We
wensen jullie alvast een fijn paasweekend toe.
Met vriendelijke groet, Team van De Opstap
Schoolfruit
Het schoolfruit is de komende week:

Inloopweek
Van 26 t/m 29 maart is er weer een inloopweek. Voor en na schooltijd kunt u samen met uw kind
het werk in de klas bekijken. Dit kan tussen 8.15 en 8.30 uur en tussen 15.15 en 15.30 uur (op
donderdag 29 maart alleen voor schooltijd). Op woensdag kan het ook tussen 12.15 en 12.30 uur.
Grote Rekendag
Op woensdag 28 maart is er weer de Grote rekendag. In alle groepen zal die dag aandacht besteed
worden aan allerlei rekenactiviteiten buiten de rekenmethode. Het thema van deze dag is “De
school als pakhuis”.
Paaslunch
Op donderdag 29 maart is er een paaslunch. ’s Morgens worden de lessen aangepast aan het thema
‘Pasen’. Tussen de middag blijven alle kinderen op school voor de paaslunch. Wilt u hiervoor bord,
beker en bestek (voorzien van naam) in een (plastic) tas meegeven. Voor de kleine pauze moeten de
kinderen wel iets te eten en drinken meenemen. De kinderen zijn om 14.00 uur vrij.

Zwerfvuilactie
Op vrijdagmiddag 6 april van 13.15 tot 15.15 uur doen de kinderen van de groepen 5 t/m 8 mee aan
de Zwerfvuilactie. Hiervoor hebben we ouders nodig, die met een groepje door het dorp gaan.
Opgeven kan bij Klaske of Diny.
Voorstelling groep 5 /6
Op 13 april gaan de kinderen van groep 5/6 naar de voorstelling in de Borgstee in Grijpskerk. Deze
voorstelling is van 12.30 - 13.20 uur. De kinderen blijven op school eten en moeten daarvoor hun
eigen lunch meenemen. We vertrekken rond 12 uur richting de Borgstee. Hiervoor hebben we
ouders nodig die kunnen rijden. Opgave bij Klaske.
Doekoe actie
De Doekoe-actie bij Coop Bellinga is weer van start gegaan. Van maandag 19 maart tot en met
zaterdag 22 april worden bij aankoop van geselecteerde actieproducten munten gegeven. Willen
jullie deze munten voor De Opstap sparen? Want hiermee wordt een bedrag gespaard om sport- en
spelmaterialen aan te kunnen schaffen. Alvast bedankt voor jullie medewerking.

Kalender maart/ april 2018:
26 t/ 29 maart
28 maart
29 maart

Inloopweek
Grote rekendag
Paaslunch

30 maart t/m 2
april
5 april
6 april

Paasweekend

11 april
11 april
13 april

Voetbaltoernooi
MR vergadering
Voorstelling “Man met het stenen hart”
door Stichting Garage TDI
Oud papier
Centrale eindtoets
Koningsspelen

14 april
17, 18 en 19 april
20 april

Kinderraad
Zwerfvuilactie

Ingekomen berichten:
De Smidse :
7 april
18 april

frisdisc gr. 6, 7 en 8
midi spelletjes/disco

Alle kinderen eten op school
en zijn om 14.00 uur vrij.

13.15 uur
13.15 tot 15.15 uur- groep 5
t/m 8
Groep 7 /8
19.30 uur
Groep 5 /6
Vertrek 12.00 uur
Groep 8

19.00 – 20.30 uur
14.00 – 15.30 uur

