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Aan alle ouders, verzorgers,
Hierbij ontvangen jullie nieuwbrief, nr. 15. De volgende nieuwsbrief verschijnt op 20 april 2018.
Met vriendelijke groet, Team van De Opstap
Schoolfruit
Het schoolfruit is de komende week:

Tot en met week 16 (16 – 20 april) wordt er nog schoolfruit geleverd.
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 juf Klaske.
Bezoek bibliotheek groep 3 /4
Dinsdag 17 april gaan de kinderen van groep 3 /4 naar de bibliotheek. Zij volgen daar een les
programmeren. Deze les heet Op bezoek bij Botje Bij.

Inleveren formulieren (enquête GGD voor groep 3 en 7 en aanmelding HVO/GVO)
Vorige week is er voor de kinderen van de groepen 3 en 7 een enquêteformulier meegegeven van de
GGD.
Daarnaast hebben de kinderen van de groepen 6 en 7 een aanmeldingsformulier voor de HVO/GVO
lessen meegekregen. Nog niet alle formulieren zijn terug. Als u deze nog niet ingeleverd hebt, wilt u
ze deze dan z.s.m. meegeven naar school?
Cito eindtoets groep 8
Op 17, 18 en 19 april maken de kinderen van groep 8 ’s morgens de Cito eindtoets. Deze toets is een
verplichte toets als afsluiting van de basisschool. We wensen alle kinderen van groep 8 veel succes!
Bezoek verteller 2e wereldoorlog
Donderdagmiddag 19 april komt in groep 7 /8 een verteller, die over de 2e wereldoorlog in Niekerk/
Oldekerk zal vertellen.
Verjaardagen juf Mattie en meester Bert
Omdat er op hun ‘echte’ verjaardag de eindtoets voor groep 8 gehouden wordt, vieren juf Mattie en
meester Bert hun verjaardag een week later.
Juf Mattie viert haar verjaardag op maandagmiddag 23 april in groep 3 /4.
Meester Bert viert op donderdag 26 april zijn verjaardag in groep 7 /8. De kinderen van deze groep
hoeven geen eten en drinken mee te nemen voor de ochtendpauze.
Koningsspelen op 20 april
Op vrijdag 20 april vinden de Koningsspelen plaats. De kinderen van de groepen 1 t/m 4 doen samen
met de kinderen van De Aquarel uit Sebaldeburen spelletjes rond school.
Ze beginnen om 8.30 uur met het Koningsontbijt en gaan daarna spelletjes doen. De spelletjes zijn
van 9.30 uur tot 10.30 uur. Ouders mogen dan komen kijken. Om 11.30 uur zijn ze weer vrij.
De kinderen van de groepen 5 t/m 8 doen hun sportactiviteiten in het sportpark samen met de
kinderen van De Aquarel en de Rehobothschool. Ze moeten om 10.00 uur bij de sporthal aanwezig
zijn. Tussen 12.00 en 12.30 uur is het pauze en gaan ze lunchen. De lunch wordt verzorgd door
school. Om 13.15 uur is het afgelopen en zijn de kinderen vrij. Voor de Koningsspelen in het
sportpark zoeken we nog ouders, die ons kunnen helpen. Op de ouderhulplijst staat al een aantal
ouders. Maar dit zijn nog te weinig. Als u kunt helpen, dan graag aanmelden bij meester Bert.
Gevraagd: Pringles-bussen
Voor het knutselen vraagt juf Lena weer lege Pringles-bussen.
Reminder Doekoe actie
De Doekoe-actie bij Coop Bellinga is weer van start gegaan. Van maandag 19 maart tot en met
zaterdag 21 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 april / mei 2018:
11 april
11 april
13 april
14 april

Voetbaltoernooi op het veld van VV Niekerk
MR vergadering
Voorstelling “Man met het stenen hart”
door Stichting Garage TDI
Oud papier

Groep 7 /8
19.30 uur
Groep 5 /6
Vertrek 12.00 uur

17 april
17, 18 en 19 april
18 april
19 april
19 april
20 april

Bezoek bibliotheek voor een
programmeerles
Centrale eindtoets
Meester Bert jarig
Juf Mattie jarig
Verteller 2e wereldoorlog
Koningsspelen

23 april
26 april
27 april t/m 6 mei
8 mei
10 t/m 13 mei

’s middags viert juf Mattie haar verjaardag
Meester Bert viert zijn verjaardag
Koningsdag en meivakantie
Luizencontrole
Hemelvaartsweekend

Ingekomen berichten:
1. De Smidse :
7 april
18 april
2.

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

Groep 3 /4
Groep 8

’s middags in groep 7 /8
Groep 1 t/m 4: 8.30 – 11.30
uur bij school
Groep 5 t/m 8: 10.00- 13.15
uur in het sportpark
Groep 3 /4
Groep 7 /8

19.00 – 20.30 uur
14.00 – 15.30 uur

