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Aan alle ouders, verzorgers,
Hierbij ontvangen jullie nieuwbrief, nr. 12. De volgende nieuwsbrief verschijnt op 9 maart 2018.
We wensen jullie een fijne voorjaarsvakantie toe.
Met vriendelijke groet,
Team van De Opstap
Leerlingkaarten en inventarisatieformulier
We hebben nog niet alle (verbeterde) leerlingkaarten en inventarisatieformulieren van het
continurooster terug. Wilt u deze na de vakantie inleveren bij de leerkracht?
Schoolfruit
Tot en met 20 april krijgen we nog schoolfruit. Willen jullie de kinderen zelf niet teveel fruit
meegeven? Er blijft nu veel over en dat is jammer.
Verjaardag juf Jannie
Op dinsdag 6 maart viert juf Jannie haar verjaardag. De kinderen van groep 5 /6 hoeven die dag
geen eten en drinken mee te nemen en mogen, als ze dat willen, verkleed op school komen.
NL doet!
Op vrijdag 9 en zaterdag 10 maart is het weer NL doet! We willen de muren van de hoofdingang
verven en als er tijd en materiaal over is ook de ingang van de kleuters. Wie, o wie wil en kan ons
helpen? U kunt zich aanmelden bij de oudervereniging (ouderverenigingdeopstap@gmail.com) of bij
de voorzitter van de oudervereniging Amarin Ansing (amedinges@gmail.com). Wilt u dan ook
doorgeven welke dag (vrijdag of zaterdag) u kunt helpen?

Workshop kinderdichter
Op dinsdag 13 maart krijgen de kinderen van groep 7 /8 een workshop over het maken van
gedichten. Ze doen dit in het kader van de verkiezing van de Kinderdichter van de gemeente
Grootegast. Want in mei wordt de opvolger gekozen van onze oud-leerling Kerstin Hummel, die dan
een jaar lang Kinderdichter van Grootegast is geweest.
Nationale Pannenkoekdag op 16 maart
Vrijdag 16 maart is het weer Nationale Pannenkoekdag. De kinderen van groep 7 /8 gaan dan
pannenkoeken bakken voor hun grootouders. Opa’s en oma’s van de kinderen uit deze groep mogen
dan op school komen om pannenkoeken te eten. De grootouders worden van 11.15 – 12.00 uur op
school verwacht.
Voorstelling groep 1 /2
Donderdag 22 maart gaan de kinderen van groep 1 /2 naar de voorstelling “Gekke Buren” van
Daniëlle van Dijk. De voorstelling duurt van 9.30 uur tot 10.15 uur en wordt gespeeld op de GBS
Christal in Grootegast. We zoeken ouders, die voor vervoer kunnen zorgen. U kunt zich na de
vakantie inschrijven bij de kleuteringang.
Kalender maart/ april 2018:
25 februari
24 februari t/m 4
maart
6 maart
6 maart
9 / 10 maart
10 maart
13 maart
13 maart
14 maart
15 maart
16 maart
21 maart
22 maart

Juf Jannie jarig
Voorjaarsvakantie
Juf Jannie viert verjaardag
Luizencontrole
NL doet!
Oud papier
Workshop voor verkiezing kinderdichter
Klankbordvergadering
Zaalvoetbaltoernooi in Leek
Gastles “Week van het geld”
Nationale pannenkoekdag
Margedag
Voorstelling groep 1 /2

Ingekomen berichten:
1. De Smidse :
14 maart

Groep 5 /6

Groep 7 /8
20.00 uur
’s middags groep 7 /8
Groep 7 /8
Groep 7 /8
Alle kinderen vrij

mini disco peuters en gr. 1, 2 ,3

14.00 – 15.30 uur

2. Grootegast in beweging: sportmiddagen in de voorjaarsvakantie.
Voor wie: groep 1 t/m 8. Kinderen vanaf 2 jaar zijn welkom onder begeleiding van
vader/moeder
Maandag 26 februari: sporthal Eekeburen- Oldekerk
13.30 – 15.30 uur
Dinsdag 27 februari: sporthal De Veste- Opende
13.30 – 15.30 uur
Woensdag 28 februari: sporthal De Leegens- Grootegast
13.30 – 15.30 uur
Deelname kost €2,50 per middag. Gebruikers van de Voedselbank hebben gratis toegang met
kaart op naam. Opgeven is verplicht via www.bit.ly/sportmiddagvoorjaar.
Kinderen worden op leeftijd in groepen verdeeld; je mag net zo vaak meedoen als je wilt, maar
geef je dan ook voor meerdere plaatsen op! Vol=Vol!

