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Aan alle ouders, verzorgers,
De zomervakantie zit er weer op en het schooljaar gaat weer beginnen. We hopen, dat
iedereen een goede vakantie heeft gehad. Hierbij ontvangen jullie de eerste nieuwbrief van
het schooljaar 2017-2018. De volgende nieuwsbrief verschijnt op 15 september 2017.
Met vriendelijke groet,
Team van De Opstap
Eerste schoolweek- Gouden Week
In de eerste schoolweek moet iedereen weer wennen na zes weken vakantie. Er is dan
vooral aandacht voor groepsvorming. Daarom wordt zo’n week ook wel een Gouden Week
genoemd. In deze week wordt vooral gewerkt aan het wennen aan de nieuwe groep, soms
aan een nieuwe leerkracht, regels worden met elkaar afgesproken.
Wij willen in deze eerste week niet alleen aandacht besteden aan groepsvorming in de
verschillende groepen apart, maar ook door de hele school. Daarom zullen er op de
maandag- en donderdagmiddag activiteiten in verschillende groepen gehouden worden. Op
maandagmiddag zullen er groepsspelletjes gedaan worden en op donderdagmiddag zal er
geknutseld worden in groepjes uit verschillende groepen. Deze activiteiten vinden plaats
van 14.00-15.00 uur. Ouders zijn dan van harte welkom om even de school binnen te lopen
om te kijken of mee te doen. Voor de spelletjesmiddag mogen de kinderen, als ze dat willen,
een spelletje meenemen van huis.
Gymrooster
Op dinsdag zijn de gymtijden voor de groepen 5 /6 en 7 /8 veranderd. Het gymrooster ziet
er nu als volgt uit:

Groep 3 /4
Groep 5 /6
Groep 7 /8

Dinsdag
14.30- 15.15 uur
11.15- 12.00 uur
13.15- 14.00 uur

Vrijdag
10.30- 11.15 uur
8.30- 9.15 uur
11.15- 12.00 uur

De lessen worden gegeven in de Tremahal. Als een groep start of eindigt bij de sporthal is
het de bedoeling, dat ouders het kind daar brengen of halen of dat de leerlingen daar
zelfstandig naar toegaan of vanaf de sporthal naar huis gaan. Voor de gymlessen moeten de
kinderen gymkleding ( T-shirt en broekje of gympakje) en sportschoenen meenemen. Alles
graag voorzien van naam. Om gezicht en voeten te verfrissen na de gymles vragen we u om
uw kind ook een handdoek en een washandje mee te geven.
Nieuwe leerlingen
Maandag 4 september begroeten we ook een aantal nieuwe leerlingen:
In groep 1 komen Sari Altarazi, Fleur de Boer en Fenna Douma. Vanuit Sebaldeburen komt
Fleur Pop in groep 5 en Sven Pop in groep 7. Van harte welkom allemaal en we hopen, dat
jullie een fijne tijd op De Opstap hebben.
Luizencontrole
Woensdag 6 september is er weer luizencontrole. Wilt u ervoor zorgen, dat er geen gel of
ingewikkelde vlechtjes in het haar zitten? Dat maakt de controle erg lastig. Alvast bedankt
voor de medewerking.
“Omgekeerde” oudergesprekken
Aan het begin van het schooljaar houden we de “omgekeerde” oudergesprekken. Deze
gesprekken horen ook bij de start van het schooljaar. Tijdens dit gesprek is het de bedoeling,
dat ouders de leerkracht vertellen over het kind. Bijvoorbeeld: Wat vindt een kind leuk, wat
vindt het moeilijk? Gaat het graag naar school, heeft het vriendjes? Door deze informatie
kunnen we de kinderen beter begeleiden. De gesprekken vinden plaats tussen 12 en 21
september. Volgende week zult u hiervoor een uitnodiging ontvangen. Omdat deze
gesprekken vorig schooljaar ook hebben plaatsgevonden en een deel van de kinderen
dezelfde leerkracht houden, krijgen alleen de ouders van groep 1, 3, 5 en 7 een uitnodiging.
De data voor groep 1 en 7 worden nog vastgesteld. Mocht uw kind in groep 2, 4, 6 of 8
zitten en u wilt ook graag een gesprek, wilt u dit dan aangeven bij de leerkracht van uw
kind?
Kalender september 2017:
4 september
6 september

Eerste schooldag schooljaar
2017-2018
Luizencontrole

8.30 uur

12 september
14 september
19 september

“omgekeerde”
oudergesprekken groep 3
Freerun – sporthal de
Leegens - Doezum
“omgekeerde”
oudergesprekken groep 5

Uitnodiging volgt
Nadere informatie volgt
Uitnodiging volgt

