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Aan alle ouders, verzorgers,
Hierbij ontvangen jullie nieuwbrief, nr. 11. De volgende nieuwsbrief verschijnt op 23 februari 2018.
Met vriendelijke groet,
Team van De Opstap
Schoolfruit
Volgende week wordt als schoolfruit geleverd: mandarijn, peer en sinaasappel.

Oproep- overblijfouders gezocht
Omdat enkele overblijfouders vanwege persoonlijke omstandigheden niet altijd meer kunnen
komen, zoeken we nieuwe overblijfouders. Ook zoeken we ouders, die op de invallijst willen. U kunt
zich aanmelden bij juf Diny.
Jaribabo
Met ingang van maandag a.s. begint Jaribabo in ons schoolgebouw hun kinderopvang voor kinderen
van 0 tot 6 jaar. Van harte welkom!
20 februari: groep 5 t/m 8 gaat schaatsen in Kardinge
Op De Opstap is het traditie om jaarlijks met groep 5 en 8 te gaan schaatsen in Kardinge, als er geen
natuurijs is geweest. Ondanks de laatste nachten met een behoorlijke vorst is het ook dit jaar nog
niet mogelijk geweest om te schaatsen op natuurijs en we verwachten ook niet meer, dat dit nog
gaat gebeuren.

Vandaar dat de kinderen van de groepen 5 t/m 8 op dinsdagmiddag 20 februari naar Kardinge in
Groningen gaan om te schaatsen. Vanwege organisatorische redenen hebben we besloten om ook
groep 6 en 7 mee te laten gaan. Deze activiteit kan georganiseerd worden, omdat we een oud
papierpot hebben.
Het vertrek is om 12.30 uur bij school. De kinderen blijven allemaal op school eten. Om 15.15 uur
is iedereen weer terug.
De kinderen moeten sportieve kleren aan. Handschoenen en een muts zijn verplicht.
Probeer zelf schaatsen te regelen bij buren, vrienden, kennissen, als je deze niet hebt. Maar als dit
niet lukt kunnen ze ook gehuurd worden in Kardinge (kosten € 6,00). Deze kosten worden niet door
school betaald. Als u schaatsen wilt huren, wilt u dit dan uiterlijk 16 februari doorgeven aan meester
Bert, omdat hij moet reserveren.
Voor het vervoer zoeken we ouders. Aanmelden bij meester Bert. De begeleiders mogen blijven en
kunnen helpen, stempelen, maar ook zelf schaatsen.
De kinderen van groep 5 /6 hebben ’s morgens geen gym.
Gronings landschap
Dinsdag morgen 20 februari komt een medewerker van het Gronings landschap in groep 7 /8 om
hier informatie over te geven.
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.
Kalender januari/ februari / maart 2018:
10 februari
13 februari
14 februari
19 februari
20 februari
21 februari
22 februari
25 februari
24 februari t/m 4
maart
6 maart
6 maart
9 / 10 maart
10 maart

Oud papier
Informatieavond nieuwe ouders
Staking
Koos jarig
Groep 5 t/m 8: schaatsen in Kardinge
Open dag nieuwe ouders
Rapporten mee
Juf Jannie jarig
Voorjaarsvakantie
Juf Jannie viert verjaardag
Luizencontrole
NL doet!
Oud papier

Ingekomen berichten:
1. De Smidse :
14 februari
2.

voorjaarscrea, gr. 1 t/m 8

20.00 – 21.30 uur
De school is gesloten
12.30 – 15.15 uur
10.30 – 12.00 uur

Groep 5 /6

14.00 – 16.00 uur

Zondag 18 februari in het BaronTheater
Heisa met: Blijf!
Vlak onder het dak zit de zolder van Hanne. Het leukste aan de zolder van Hanne? Dat ze er altijd met Sanne is.
Als Sanne langskomt is de zolder niet meer gewoon de zolder, maar is het hun plekkie. Je kunt er spelen,
vervelen, verdwalen, verkleden, verstoppen, verfrommelen en ver… ver… ver… ver weg.
Hanne gaat verhuizen naar ver ver weg. Sanne wil het liefste mee, maar dat gaat natuurlijk niet. Wat nu?
“Blijf!” is een muzikale voorstelling over herinner-dingen, voor kinderen vanaf ongeveer 4 jaar.

Aanvang 15.00 Reserveren gaat via: theaterheisa@gmail.com
Entree: € 6,00 kinderen t/m 12 jaar € 4,00

3. Grootegast in beweging: informatie over sportdagen in de voorjaarsvakantie ( zie bijlage bij
deze nieuwsbrief)

