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Aan alle ouders, verzorgers,
Hierbij ontvangen jullie nieuwbrief, nr. 7. De volgende nieuwsbrief verschijnt op 15 december 2017.
Met vriendelijke groet,
Team van De Opstap
Schoolfruit
Volgende week bestaat het schoolfruit uit wortel, mandarijn en sinaasappel. Omdat het fruit elke
week al op maandag gebracht wordt, worden de fruitdagen veranderd. Dinsdag, woensdag en
donderdag worden nu de fruitdagen. Op deze dagen hoeft u geen eten mee te geven. Mocht uw
kind bepaald fruit niet lusten, dan mag u wel iets meegeven, dat het wel lust. Maar we gaan ervan
uit, dat er op genoemde dagen alleen fruit of brood gegeten wordt (en geen koek).
Nieuwe leerling
Vorige week is Daniël Berghuis in groep 1 gekomen. Van harte welkom en we wensen hem een fijne
tijd toe op De Opstap.
Sinterklaasviering
Sinterklaas zal op dinsdag 5 december de school bezoeken. Alle kinderen worden om 8.30 uur op het
plein verwacht. Sinterklaas zal rond 8.45 uur komen. We wachten allemaal buiten op de komst van
Sinterklaas.
We vinden het leuk als alle ouders ook bij school zijn om Sinterklaas te verwelkomen. We willen u
daarom wel dringend verzoeken de parkeerplaats 's morgens vrij te houden en uw auto, ook om
12.00 uur, ergens anders te parkeren (bijv. op de parkeerplaats achter De Halte of bij Bellinga).
De leerlingen van groep 7 /8 maken een indeling op het plein waar iedereen kan staan om Sint en
zijn metgezellen op te wachten.

Voor ouders met jonge kinderen is er een aparte plek, waar ze mogen staan om ook goed zicht te
hebben op het festijn.
De leerlingen van groep 5 t/m 8 helpen Sinterklaas mee door een cadeautje van ongeveer € 5,00 te
kopen voor een klasgenootje. Hiervoor zijn op school lootjes getrokken. Het is de bedoeling, dat van
het presentje thuis een leuke surprise gemaakt wordt met een gedicht erbij. Zou u als ouder uw kind
hierbij willen ondersteunen? Het is voor alle kinderen leuk om een surprise met gedicht te
ontvangen, waar aandacht aan is besteed. De kinderen kunnen de surprises op dinsdag 5 december
's ochtends mee naar school nemen.
De kinderen van de groep 1 /2 zijn 's middags vrij; de andere groepen gaan gewoon naar school.
Voor groep 5/6 gaat de gymles niet door. De groepen 7 /8 en 3 /4 hebben ’s middags wel gewoon
gym.
Woensdagmorgen 6 december begint de school om 9.30 uur (inloop mogelijk vanaf 8.30 uur).
Bezoek gemeentewerf
In het kader van het vuurwerkproject van Halt zijn de kinderen van groep 7/8 op donderdagmorgen
7 december uitgenodigd op de gemeentewerf in Grootegast. Naast bureau Halt zullen politie,
brandweer en de ambulancezorg aanwezig zijn. De kinderen gaan op de fiets. Om op tijd in
Grootegast te zijn, worden de kinderen om 8.00 uur op de fiets bij school verwacht. Rond 12.00 uur
zijn ze weer terug bij school.
12 december staking
In de vorige nieuwsbrief is aangegeven, dat er waarschijnlijk gestaakt gaat worden op dinsdag 12
december. Deze week is er overleg geweest tussen de minister, bonden en leerkrachten. Het ziet er
niet naar uit, dat er aan de wensen (maatregelen tegen werkdruk en salarisverhoging) van PO in
actie en bonden tegemoet gekomen zal worden. Ook al is er op dit moment nog geen officiële
stakingsoproep geweest, we gaan ervan uit, dat deze in de komende dagen zal komen. Om tijdig
duidelijkheid te verschaffen i.v.m. opvang delen we nu alvast mee, dat De Opstap op 12 december
gesloten zal zijn als de staking uitgeroepen wordt.
Kerstcrea- niet op 12, maar op 13 december
I.v.m. de staking kan de kerstcrea op dinsdag 12 december niet doorgaan. Deze wordt verplaatst
naar woensdag 13 december. Voor 12 december hebben zich meerdere hulpouders opgegeven. We
hopen, dat zij ook op woensdag kunnen helpen. Mocht dit niet het geval zijn, wilt u dit dan
doorgeven aan de leerkrachten?
Verjaardag juf Diny in groep 3 /4
Donderdag 14 december is juf Diny jarig. Zij viert dan ook haar verjaardag in groep 3 /4. De kinderen
van deze groep hoeven die dag geen eten of drinken mee te nemen. Ze mogen ook verkleed op
school komen (mag, maar hoeft niet).
Sprookje in Tolbert- groep 5 /6
Op vrijdagmiddag 15 december gaan de kinderen van groep 5 /6 naar het sprookje “De Gouden
Spiegel van Pierewiet” in Tolbert. Ze gaan met de bus. Deze haalt de kinderen om 13.00 uur bij
school op en brengt de kinderen rond 16.00 uur weer terug. Wilt u ervoor zorgen, dat de kinderen
op tijd op school zijn, want de bus wacht niet.
Fusie Westerwijs- Penta Primair
Er is al jaren gesproken over een bestuurlijke fusie tussen het bestuur van het openbaar onderwijs
Westerwijs en het bestuur van het christelijk onderwijs Penta Primair. Het lag in de bedoeling om
deze fusie op 1 januari 2018 in te laten gaan.

Maar vanwege een meningsverschil tussen Penta Primair en twee gemeentes over financiën is het
onduidelijk of het lukt de fusie op genoemde datum doorgang te laten vinden. De gemeenteraden
van Zuidhorn, Leek, Grootegast en Marum moeten hun goedkeuring aan de fusie geven en op dit
moment zijn nog niet alle gemeentes hiertoe bereid. Voor als de fusie doorgaat is de nieuwe naam
wel al bekend. De nieuwe stichting zal Quadraten heten.
Kalender december 2017:
5 december
6 december

Sinterklaas komt op bezoek
De school begint om 9.30 uur

7 december

Bezoek gemeentewerf

9 december
12 december

Oud papier
Staking

13 december
14 december
14 december
15 december

Kerstcrea
Juf Diny viert haar verjaardag
Kinderraad
Sprookje Tolbert

20 december
22 december

Kerstdiner
Start kerstvakantie

Groep 1 /2 ’s middags vrij
Inloop mogelijk vanaf 8.30 uur.
De lessen beginnen om 9.30
uur.
Groep 7 /8 – vertrek om 8.00
uur op de fiets
Bij oproep tot staking zal De
Opstap gesloten zijn op 12
december.
Groep 3 en 4
13.15 uur
Voor groep 5 /6
Vertrek bij school: 13.00 uur
Terug op school: ongeveer
16.00 uur
16.30 – 18.00 uur
Alle kinderen zijn om 12.00 uur
vrij

Ingekomen berichten:nl
De Smidse :

13 december
16 december
o <info@deaquarel.nl>;

Kerstcrea van 14.00 – 16.00 uur
Beachparty/frisdisc groep 6 ,7,8>

van 19.00 – 21.00 uur

Voedselbank Westerkwartier nodigt u uit!
Tegen de tijd dat u dit artikel leest, staat het kerstfeest weer voor de deur. Het feest van hoop op
verwezenlijking van vrede op aarde, barmhartigheid, zuiverheid, liefde, gerechtigheid en geluk voor
iedereen.
En als je daarop hoopt, dan denk je als vanzelf aan alle hopeloosheid, oorlog, wreedheid, misbruik,
egoïsme, haat, onrecht, ongeluk en vuiligheid die er in deze wereld is.
Wij leven hier in Nederland en meer specifiek in het Westerkwartier over het algemeen redelijk
gelukkig en we hebben het gemiddeld redelijk goed. Het siert ons dan om, in deze tijd voor kerst,
wat extra stil te staan bij mensen die, hier vlak om ons heen, in armoede moeten leven. Soms in
stilte uitgehouden.
Voedselbank Westerkwartier staat deze mensen bij met een wekelijkse aanvulling op iets wat een
basisbehoefte is voor ons mensen: voedsel.
Het is vast zo, dat u in deze periode van het jaar met de kinderen wat meer dan anders aandacht
besteedt aan gemeenschapszin en aan het fenomeen “delen”. Wat zou het mooi zijn als u, om de
viering van het kerstfeest voor de cliënten van de voedselbank wat mooier te maken, wat extra’s
wilt komen brengen op één van de open middagen die de voedselbank organiseert.
Mag ik u dan nu, in de aanloop naar het kerstfeest, op het volgende attenderen?

In december zijn er drie open middagen; te weten op dinsdag 12, woensdag 13 en donderdag 14
december. Telkens van 14.00 uur tot 18.00 uur. Op het depot aan de Bovenweg 23b in Grootegast.
Iedereen is dan welkom om te komen kijken.
Vanzelfsprekend is de inbreng van houdbare producten van harte welkom!
Mocht u voedsel komen brengen, dan wil ik u erop attenderen, dat er geen behoefte is aan
alcoholische dranken (worden niet uitgegeven), koek en snoep (dit is meer dan voldoende op
voorraad).
Ik hoop ook, dat er wellicht mensen of bedrijven zijn die hun kerstpakket aan de voedselbank willen
schenken. Ook dat is van harte welkom!
Ik wens u een goede en fijne decembermaand toe met een prachtig Kerstfeest!
Wanneer u nog vragen heeft, neem dan gerust even contact op met Voedselbank Westerkwartier:

telefoon depot:
email:

0594 820997
algemeen@voedselbankwesterkwartier.nl

website:
www.voedselbankwesterkwartier.nl
of met: of met José Buijvoets, coördinatie Voedselwerving
mobiele nummer: 06-26 2525 92
Met een hartelijke groet, Willy Jansen-Baltink, bestuurslid Voedselbank Westerkwartier

