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Aan alle ouders, verzorgers,
Hierbij ontvangen jullie nieuwbrief nr. 5 van het schooljaar 2017-2018. De volgende nieuwsbrief
verschijnt op 17 november 2017.
Met vriendelijke groet,
Team van De Opstap
Nieuwe leerlingen
In oktober zijn 3 nieuwe leerlingen in groep 1 gekomen, n.l. Sem Koning, Milan Hilbrandie en Yosab
Semere Embaye. Van harte welkom en we hopen, dat jullie een fijne tijd hebben op De Opstap.
Nationaal schoolontbijt
Op donderdag 9 november doen we weer mee met het Nationaal schoolontbijt. De kinderen hoeven
deze dag thuis niet ontbijten, maar doen dit met elkaar op school. Ze mogen in pyjama of badjas
naar school komen (mag, maar is niet verplicht). Als ze dit wel doen, wilt u dan ook gewone kleren
meegeven of over/ onder de pyjama aan doen, omdat ze het anders te koud krijgen als ze naar
buiten gaan. Wilt u uw kind een bord, beker en bestek (voorzien van naam) meegeven? In de bijlage
bij deze nieuwsbrief staat meer informatie over het schoolontbijt.
Fietscontrole
Op dinsdag 14 november worden de fietsen van de kinderen uit de groepen 5 t/m 8 weer
gecontroleerd op meerdere punten, maar ook vooral op de verlichting. De kinderen hebben een
folder gekregen, waarop vermeld staat waar op gelet wordt bij deze fietskeuring.
Voorstelling “Blijf”
De uitgestelde voorstelling “Blijf” van theater Heisa (Saskia Broertjes en Herien Koning) wordt nu op
donderdag 16 november onder schooltijd opgevoerd.

Oud papier
Maandelijks wordt er met behulp van ouders oud papier opgehaald. Afgelopen schooljaar is er ruim
3 ton meer oud papier opgehaald dan in het schooljaar 2015-2016. De opbrengst was € 6780,06 (in
2015-2016 € 5016,25). Door deze opbrengst kan de ouderbijdrage laag blijven en kunnen de
bedragen voor de schoolreizen ook laag blijven. Bijv. het schoolkamp van groep 7/8 kostte per
leerling € 87,64, terwijl de bijdrage van de kinderen € 40,00 was. Ook voor de andere groepen moest
er geld bij vanuit het oud papier. Daarnaast kunnen we ook extra dingen voor de kinderen doen,
zoals de pannakooi en het basketbalveld. We zijn blij, dat jullie allemaal meehelpen bij het oud
papier ophalen. En we hopen, dat jullie dit ook actief blijven doen, want zonder dit geld zouden de
ouderbijdrage en het schoolreisgeld fors omhoog moeten om de kinderen dezelfde dingen te
kunnen blijven aanbieden. We merken de laatste tijd wel, dat het lastiger wordt om de hulp te
organiseren, omdat ouders zich op het laatste moment afmelden. We willen jullie vragen om dan
onderling te ruilen. Want als iedereen blijft meehelpen, dan is het voor iedereen ook te doen en
worden er geen mensen overvraagd. Tenslotte doen we het voor de kinderen en “vele handen
maken licht werk”.
Wecycle
Net als vorige jaren doen we ook nu weer mee aan Wecycle. Met deze actie worden afgedankte
kleine huishoudelijke apparaten verzameld en gerecycled. De actie vindt plaats begin november.
Wilt u eventuele afgedankte apparaten alvast voor ons bewaren? Als school krijgen we daar punten
voor, waar we materialen voor kunnen bestellen. Vorig schooljaar hebben we boekenpakket
gekregen met daarin voor elke groep een boek. De apparaten kunnen worden ingeleverd op
maandag 13 en woensdag 15 november. Het gaat echt om kleine apparaten, want ze moeten in de
doos passen.
Contactgesprekken op aanvraag of op uitnodiging
In februari worden alle ouders uitgenodigd voor een rapportagegesprek. Het kan zijn, dat u dat wat
lang vindt duren. Daarom is er een mogelijkheid om een contactgesprek aan te vragen bij de
leerkrachten. In week 46 (13 t/m 17 nov.) en week 47 (20 t/m 24 nov.) vinden deze gesprekken
plaats. U kunt zich hiervoor aanmelden bij de leerkracht van uw kind.
Daarnaast kan het zijn, dat de leerkrachten graag met u over de ontwikkeling van uw kind willen
praten. Als dit het geval is, kunt u binnenkort een uitnodiging tegemoet zien. De gesprekken zullen
10 minuten duren net als de overige oudergesprekken.
Inloopweek
Van 20 t/m 24 november 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
woensdag kan het ook tussen 12.15 en 12.30 uur.
Kalender november 2017:
9 november

Nationaal schoolontbijt

11 november
11 november
13 en 15
november
14 november
14 november
16 november

Sint Maarten
Oud papier
Inleveren Wecycle
Fietscontrole
Vergadering klankbordgroep
Voorstelling “Blijf”door theater Heisa

Kinderen mogen in pyjama op
school komen

Groep 5 t/m 8

Week 46 en week
47
Week 47

Contactgesprekken op aanvraag of op
uitnodiging
Inloopweek voor en na schooltijd

20 t/m 24 november van 8.15
– 8.30 uur en van 15.15 tot
15.30 uur

Ingekomen berichten:
De Smidse
15 november
midi spelletjes/ disco 14.00 – 15.30 uur
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Beste ouders,
Zoek je in Oldekerk-Niekerk iets voor je dochter of zoon op het gebied van dansen?
Meld je kind dan aan! We willen gaan starten met Dancemix voor de volgende groepen:
Donderdag

15.45-16.30 uur Groep 1 & 2 Tremahal
16.30-17.15 uur Groep 3 & 4 Tremahal

Wat is Dancemix?
Dancemix is een mengeling van verschillende dansstijlen zoals jazzballet, musicaldans en
streetdance. In de les wordt er op verschillende soorten muziekgenres gewerkt naar een einddans.
De einddans wordt vertoond op de Dance 2 Demo, een demonstratie of een ander optreden. In elke
groep wordt er naar leeftijd en interesse les gegeven. De jongere groepen gaan vooral bezig met
musicaldansen.
Meld je aan bij:
Bianca Huizinga 0633801427 biancarenkema@hotmail.com

In samenwerking met :

en Ina Manakane

