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Aan alle ouders, verzorgers,
Hierbij ontvangen jullie nieuwbrief, nr. 13. De volgende nieuwsbrief verschijnt op 23 maart 2018.
Met vriendelijke groet,
Team van De Opstap
Schoolfruit
Het schoolfruit is deze week

NL doet!
Afgelopen vrijdag en zaterdag was het NL doet! Op beide dagen zijn de muren van beide ingangen
geverfd. Hierbij willen we de ouders en oud-leerlingen, die geholpen hebben bedanken voor hun
hulp. De hoofdingang is nu klaar, maar de ingang bij de kleuters moet nog een keer geverfd worden.
Wie zou ons daar nog op korte termijn mee kunnen helpen? Conciërge Koos wil aan het eind van de
week hier nog mee verder gaan. Aanmelden kan via dit mailadres.
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 opgeven bij
juf Lena.
Inloopweek
Van 26 t/m 29 maart 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
donderdag 29 maart alleen voor schooltijd). Op woensdag kan het ook tussen 12.15 en 12.30 uur.
Grote Rekendag
Op woensdag 28 maart is er weer de Grote rekendag. In alle groepen zal die dag aandacht besteed
worden aan allerlei rekenactiviteiten buiten de rekenmethode. Het thema van deze dag is “De
school als pakhuis”.
Paaslunch
Op donderdag 29 maart is er een paaslunch. ’s Morgens worden de lessen aangepast aan het thema
‘Pasen’. Tussen de middag blijven alle kinderen op school voor de paaslunch. De kinderen zijn daarna
om 14.00 uur vrij.
Kalender maart/ april 2018:
13 maart
13 maart
14 maart
15 maart
16 maart
21 maart
22 maart
26 t/ 29 maart
28 maart
29 maart

Workshop voor verkiezing kinderdichter
Klankbordvergadering
Zaalvoetbaltoernooi in Leek
Gastles “Week van het geld”
Nationale pannenkoekdag
Margedag
Voorstelling groep 1 /2
Inloopweek
Grote rekendag
Paaslunch

30 maart t/m 2
april

Paasweekend

Ingekomen berichten:
1. De Smidse :
14 maart
7 april

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

Alle kinderen eten op school
en zijn om 14.00 uur vrij.

mini disco peuters en gr. 1, 2 ,3
frisdisc gr. 6, 7 en 8

14.00 – 15.30 uur
19.00 – 20.30 uur

