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Aan alle ouders, verzorgers,
Hierbij ontvangen jullie nieuwbrief nr. 3 van het schooljaar 2017-2018. De volgende
nieuwsbrief verschijnt op 13 oktober 2017.
Met vriendelijke groet,
Team van De Opstap
Opbrengst actie slachtoffers Sint Maarten
De opbrengst van de actie voor Sint Maarten is € 651,85. Dit is een geweldig resultaat voor
zo’n korte actie. We willen jullie allemaal bedanken!!
Kinderboekenweek
De opening van de Kinderboekenweek is op dinsdagmorgen 3 oktober. Het thema is
Griezelen onder het motto : “Gruwelijk eng!”. De kinderen mogen dan als heks of tovenaar
verkleed op school komen (is niet verplicht), maar liefst niet te eng.
In de week van 9 tot en met 13 oktober wordt er getekend, geknutseld en gezongen over
griezelen. Er wordt in deze week natuurlijk ook veel aandacht besteed aan lezen.
Op 10 oktober lezen de kinderen van groep 7 en 8 voor aan de groepen 1 t/m 6 van 8.30
tot 9.00 uur. De kinderen van de groepen 1 t/m 6 mogen dan hun lievelingsboek
meenemen.
Op maandag 16 oktober is er een boekenmarkt, waar oude boeken geruild of verkocht
(maximumprijs € 1,00) mogen worden door de hele school van 14.45 - 15.15 uur. De
kinderen mogen hun eigen boeken ruilen of verkopen. Bij verkoop : wilt u thuis als ouders

de boeken vast van een prijsje voorzien? Ieder kind verkoopt zijn eigen boeken en rekent die
individueel af.
Op dinsdag 17 oktober vragen we van 8.30-9.00 uur opa's en oma’s om voor te lezen. Graag
opgeven bij de leerkracht.
Op woensdag 18 oktober is er de open ochtend voor de ouders van 10.30 uur tot 12.00 uur.
De kinderen mogen dan ook verkleed komen als heks , tovenaar of griezel. Dit is dan ook het
einde van de Kinderboekenweek.
Huisdierenshow Terra Oldekerk op 4 oktober
Op woensdag morgen 4 oktober zijn de groepen 1 t/m 4 uitgenodigd om de Huisdierenshow
op Terra Oldekerk te bezoeken. Dit gebeurt onder schooltijd. Het vervoer wordt geregeld
door Terra.
Kidsrun in Boerakker
Op woensdagmorgen 4 oktober gaan de kinderen van de groepen 5 t/m 8 naar Boerakker
voor de Kidsrun. Dit is een survivalrun, een (hardloop)evenement ,waarbij onderweg
hindernissen zijn opgenomen. De route loopt door weilanden, akkers, bos, maar ook door
sloten en greppels.
Aangeraden kleding: lange broek, die zo weinig mogelijk water opneemt (bijv. een strakke
hardloopbroek), oude gymschoenen, een t-shirt, dat vies mag worden. Indien gewenst mag
daaronder een t-shirt met lange mouwen. Een korte broek is niet geschikt! Neem schone
kleding mee voor na die tijd. Neem ook een grote plastic tas mee( voorzien van eigen naam
en schoolnaam). Hier kun je je sporttas indoen, want deze moet je achterlaten op het veld
bij het start-/finishterrein.
Voor het vervoer hebben we nog ouders nodig. Opgave bij de leerkrachten van groep 5/6 en
7 /8. We vertrekken om 10.00 uur en zijn tussen 13.00 uur en 13.15 uur terug bij school.
Inloopochtend op 18 oktober
Op woensdag 18 oktober zijn alle ouders welkom om op de open ochtend in de klassen te
kijken tussen 10.30 - 12.00 uur.
Kinderraad
Voor de kinderraad zijn uit de groepen 3 t/m 8 de vertegenwoordigers gekozen. Zij
hebben ongeveer 1 x in de 6 weken overleg met juf Gerda. Net als de klankbordgroep
praten en denken zij ook mee over alles wat op school gebeurt. De volgende kinderen
hebben zitting in de kinderraad:
Marleen Wielsma (gr.3), Bas Dullink (gr.4), Gomairo v.d. Kamp (gr.5), Milan Boersma (gr.6),
Hilde Bonnema (gr.7) en Maureen v.d. Graaf (gr.8).
Ouderparticipatielijst
Dit schooljaar kunnen ouders zich weer opgeven voor hulp bij allerlei activiteiten op school.
We doen het nu eens anders dan vorige jaren. Op de voorlichtingsavonden liggen er lijsten
waar u zich kunt opgeven. Deze lijsten liggen tot uiterlijk vrijdag 13 oktober op de tafel bij
de keuken. U kunt zich dus ook opgeven als u de voorlichtingsavond niet bezoekt.

Rectificatie informatieboekje
De vermelding in het informatieboekje over de ouderbijdrage is niet correct. Vanaf het
derde kind is de ouderbijdrage € 12,50. Voor het eerste en tweede kind is dit € 15.00.
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.
Kalender oktober 2017:
3 oktober
Start Kinderboekenweek
3 oktober
Voorlichtingsavond groep 3 /4
4 oktober
Huisdierenshow Terra (groep 1 t/m 4)
4 oktober
Kidsrun in Boerakker (groep 5 t/m 8)
5 oktober
Staking!
9 oktober
Voorlichtingsavond groep 7 /8
10 oktober
Voorlichtingsavond groep 5 /6
14 oktober
Oud papier
18 oktober
Inloopochtend voor de ouders
21 t/m 29
Herfstvakantie
oktober
1 november
Zakelijke ouderavond

19.30 uur
Start
De school is dicht!
19.30 uur
19.30 uur
10.30 – 12.00 uur

Ingekomen berichten:
De Smidse

30 september : Frisdisc groep 6,7 en 8
18 oktober
: Crea – Herfst/ Halloween

Tijd: 19.00 – 20.30 uur
Tijd: 14.00 – 16.00 uur

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Godsdienstig Vormingsonderwijs (GVO)

Mijn naam is Tjarda Nieuwenhuis uit Den Ham bij Aduard. Met gezin en familie hebben we
een melkveehouderijbedrijf. Verder beoefen ik taekwondo en speel waldhoorn. Al ruim 20
jaar geef ik GVO les op diverse scholen.
Op de Opstap kunnen de kinderen van groep 5 t/m 8 ervoor kiezen om iedere week een uurtje
GVO of HVO te volgen. GVO staat voor Godsdienstig Vormings Onderwijs. Eén van de
kerndoelen van het openbaar onderwijs is nadrukkelijk aandacht te schenken aan de
verschillende godsdienstige, levensbeschouwelijke en maatschappelijke waarden in de
samenleving. De inhoud en de aandachtspunten van de GVO-lessen sluiten hier goed bij aan.
Het doel is namelijk door middel van een introductie op beeld- of betekenisverhalen, feesten
en symbolen de leerlingen in contact te brengen met hoofdmomenten van godsdiensten en
levensbeschouwelijke overtuigingen, zoals die in onze cultuur en in andere culturen

voorkomen. Zo leren kinderen open te staan voor andere levensovertuigingen en daar
tolerant mee om te gaan.
Het jaarthema voor dit schooljaar is: ‘Ik ga op reis en neem mee’. Je kunt op verschillende
manieren reizen. Je kunt de hele wereld rondreizen en alle landen bezoeken, maar je kunt
ook naar binnen in jezelf reizen. Als we reizen zien en leren we veel. Dat zijn levenslessen die
we mee nemen. Hoe wordt dat in de praktijk ingevuld: Er zijn veel (bijbelse) reisverhalen,
denk aan Abraham en Mozes. Thema’s die daar bij horen zijn bijvoorbeeld vertrouwen,
vrijheid en samenwerking.
Het is belangrijk verhalen betekenis te geven en ze te verbinden met je eigen leefwereld.
Eigen ervaringen en verhalen krijgen daarom ook een belangrijke plaats in het
godsdienstonderwijs. Het gaat dus om meer dan het reproduceren van feiten, maar om een
leeftocht voor onderweg.
Als er nog vragen zijn dan kunt u mij gerust mailen: tjarda_n @hotmail.com
Met vriendelijke groet Tjarda Nieuwenhuis
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Humanistisch Vormingsonderwijs (HVO)
Ik wil me graag even voorstellen, mijn naam is Jolanda de Bree en ik geef dit jaar
Humanistisch Vormings Onderwijs op De Opstap. De lessen worden 1 keer per week
gegeven, een les duurt 45 minuten.
Wat is Hvo nu eigenlijk, binnen het humanisme gaan we tijdens de lessen uit van de mens.
Het humanisme is een levensbeschouwing, waarin de menselijke waardigheden centraal
staat. Kernwaarden zijn vrijheid, verantwoordelijkheid, betrokkenheid en gelijkwaardigheid.
Hvo is laten zien wat je denkt, wilt en voelt en ook luisteren naar wat een ander bedoelt.
Tijdens de lessen gaan leerlingen op een creatieve manier onderzoeken wat ze zelf
belangrijk, interessant, goed of leuk vinden. Maar ook de ander leren kennen door te
luisteren naar elkaar en openstaan voor wat anderen willen.
Ze vergelijken hun mening met die van de ander en leren dat er overeenkomsten en
verschillen zijn.
Ze onderzoeken elkaars waarden en normen en leren dat ondanks de verschillen tussen
mensen, culturen en levensbeschouwingen men goed kan samenleven door elkaar in je
waarde te laten.
De leerlingen gaan onderzoeken hoe ze verantwoordelijkheid leren nemen en wat de
gevolgen kunnen zijn van bepaalde keuzes. Niet alleen voor hen maar ook voor anderen en
hun omgeving. Keuzes leren maken doen ze door hun eigen denken en doen kritisch te
bekijken. Dit gebeurt aan de hand van verhalen en ervaringen van de leerlingen.
In de lessen wordt er afwisselend gewerkt met oa. werkbladen, spelletjes en drama. Ook
gebruik ik soms een film of kijken we naar het filosofisch programma "Dus ik ben jr. Dit
programma is een samenwerking van de omroep Human en Hvo en geschikt voor de
bovenbouw van het basisonderwijs.

Over mijzelf, ik geef met veel plezier ruim 10 jaar les in Groningen en omgeving. Zelf woon ik
in de stad Groningen met mijn man, zoon en poes. Onze dochter studeert en woont op
zichzelf in Groningen. Naast het lesgeven geef ik ook Rots en Watertraining, dit is een
weerbaarheidstraining voor kinderen.
Met vriendelijke groet,
Jolanda de Bree
www.ikbenikcoaching.nl
Tel. 06-83183630
Zondag 15 oktober
Barontheater Opende: Kindervoorstelling Menero
Hinke Hoeksma producties komt wederom met een spetterende kindervoorstelling in het
BaronTheater met de theaterproductie: MENERO
Menero! vertelt het verhaal van de zieke Nero. Hij is niet zo moedig als hij zou willen zijn
en zijn angst voor het ziekenhuis stopt hij niet onder stoelen of banken. Hij is een ware
held-op-sokken.
Nero is verzot op stripboeken. Als hij op een dag een advertentie tegenkomt die hem aanspoort om
een superheld te worden, dan grijpt hij zijn kans. Hij komt terecht in een heus laboratorium. Het
Laboratorium der Superkrachten. Geen held te gek. Lukt het Nero om in de voetsporen te treden
van bekende superhelden? En kan het laboratorium Nero helpen om zijn angsten te overwinnen?
Adviesleeftijd: (6+)

Een prachtige voorstelling. Aanvang: 14:30 uur Entree: € 6,50

