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Aan alle ouders, verzorgers,
Hierbij ontvangen jullie nieuwbrief, nr. 6. De volgende nieuwsbrief verschijnt op 1 december 2017.
Met vriendelijke groet,
Team van De Opstap
Schoolfruit
Volgende week bestaat het schoolfruit uit radijsjes, sinaasappels en peren.
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.
Sinterklaasviering
Sinterklaas zal op dinsdag 5 december de school bezoeken. Alle kinderen worden om 8.30 uur op
school verwacht. Sinterklaas zal rond 8.45 uur komen. We vinden het leuk als alle ouders ook bij
school zijn om Sinterklaas te verwelkomen. We willen u daarbij 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 maandag 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).

12 december staking??
Zoals u waarschijnlijk uit de pers vernomen heeft, kan het zijn, dat er op 12 december gestaakt gaat
worden. Een deel van de leerkrachten van De Opstap heeft aangegeven te zullen gaan staken. Pas in
de week van 5 december wordt duidelijk of de staking doorgaat. We zullen u z.s.m. informeren over
de gevolgen voor onze school.
Kalender november/ december 2017:
Week 46 en week
47
Week 47

Contactgesprekken op aanvraag of op
uitnodiging
Inloopweek voor en na schooltijd

29 november
5 december
6 december

MR vergadering
Sinterklaas komt op bezoek
De school begint om 9.30 uur

9 december
12 december

Oud papier
Staking

14 december

Kinderraad

20 t/m 24 november van 8.15
– 8.30 uur en van 15.15 tot
15.30 uur
19.30 uur
Groep 1 /2 ’s middags vrij
Inloop mogelijk vanaf 8.30 uur.
De lessen beginnen om 9.30
uur.
Definitief bericht in de week
van 5 december
13.15 uur

Ingekomen berichten:nl> o <info@deaquarel.nl>;

Afdeling Grootegast e.o.

GPS wandeling in Noordsche Veld met Scharrelkids IVN Grootegast e.o.
Heb je weleens een gps-wandeling gemaakt? Dat is een natuurwandeling met een gps, waarbij er
schatten gevonden moeten worden. Dat kan op zondagmiddag 19 november a.s. op Het Noordsche
Veld nabij Norg. We gaan in groepjes een route volgen met behulp van de gps. Onderweg moeten er
schatten worden gevonden en opdrachten gedaan. Dat is heel spannend. De wandeling wordt voor
ons georganiseerd door IVN Norg. De start van de gps-wandeling is op de parkeerplaats van
Staatsbosbeheer. Daar kom je door vanuit Norg richting Donderen na Theehuis De Bosrand rechtsaf
te slaan. We beginnen om 14.00 uur.
We vertrekken om 13.00 uur vanaf de parkeerplaats voor het gemeentehuis in Grootegast. Je moet
je wel even opgeven, want er kunnen maximaal 25 kinderen mee en vol=vol. We zijn rond vijf uur
weer terug.
Voor de jeugdleden van IVN is het gratis; niet-leden betalen € 2.00
Opgave bij hwoltjer@home.nl of tel. 0594-613253.
Kijk voor de laatste informatie op de website ivngrootegast.
Scharrelkids IVN Grootegast e.o.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zondag 26 november in het BaronTheater.

Sinterklaas Theatervoorstelling: LEKKERIEUWWW!!!!
Groenten is gezond en sporten is goed voor je!!!!
Maar is groente wel zo lekker? En is sporten wel zo leuk?
LEKKER IEUWWW! Gooit alles in de blender in deze fanatieke familie voorstelling.
Zijn Sinterklaas en zijn Pieten klaar voor deze vernieuwde versie van pakjesavond 2.0?
Met ‘‘Lekker IEUWWW’’ levert Blinder wederom een volledig nieuwe Sinterklaasproductie die zo
"vet lekker fanatiek" is dat je niet stil kunt blijven zitten tijdens deze voorstelling. ‘‘Lekker
IEUWWW’’ is het nieuwe spektakel in de Friese theaters. Maar komt tevens naar het Groninger
Opende
Geweldige voorstelling voor het gehele gezin!!
Aanvang: 15:30 uur. entree: €6,50 Reserveer snel !!---------------------------------------klister
<klister@pentaprimair.nl>; rimair.nl>;

