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Aan alle ouders, verzorgers,
Hierbij ontvangen jullie nieuwbrief, nr. 16. De volgende nieuwsbrief verschijnt op 18 mei 2018.
Met vriendelijke groet, Team van De Opstap
Leveringen schoolfruit zijn afgelopen
Afgelopen week is de laatste levering van het schoolfruit geweest. Vanaf maandag moeten de
kinderen zelf weer elke dag naast drinken ook iets te eten meenemen. We willen op school graag
gezond gedrag bevorderen. De schoolregel is, dat er voor in de pauze gezond eten en drinken mee
naar school wordt gegeven (bijvoorbeeld fruit, groente, brood, crackers, melk).
Nieuwe leerlingen
De laatste tijd zijn er nieuwe leerlingen op De Opstap gekomen. In groep 1 zijn dit Julia
Hooghiemster en Koen Poelstra. In groep 2 is Henos Hadush Sultan begonnen. En in groep 6 is Niels
Olthof gestart. We wensen jullie allemaal een fijne tijd op De Opstap.
Onderwijsproject ‘Tweede wereldoorlog dichterbij’ voor groep 7 /8
Op 5 mei is de gemeente Grootegast gastgemeente voor de viering van de bevrijding in de provincie
Groningen. In het kader hiervan is het onderwijsproject ‘Tweede Wereldoorlog dichterbij’
ontwikkeld. De leerlingen van groep 7 en 8 zijn hiervoor uitgenodigd.
Op dinsdag 24 april gaan deze kinderen naar het Legiomuseum in Grootegast. Ze hebben daar eerst
een vraaggesprek met een ooggetuige van de oorlog uit de gemeente Grootegast. Daarna zijn er
allerlei andere activiteiten, waaronder een wandeling langs plaatsen in Grootegast, die een rol
gespeeld hebben in de oorlog.
De kinderen gaan op de fiets naar Grootegast. Ze worden om 8.25 uur met de fiets bij school
verwacht. Omdat het project tot 12 uur duurt, moeten de kinderen ook een lunchpakket
meenemen. Afhankelijk van het weer wordt er onderweg of op school gegeten. Ze komen tussen de
middag dus niet thuis.

Verjaardagen juf Mattie en meester Bert
Omdat er op hun ‘echte’ verjaardagsdag de eindtoets voor groep 8 gehouden wordt, vieren juf
Mattie en meester Bert hun verjaardag een week later.
Juf Mattie viert haar verjaardag op maandagmiddag 23 april in groep 3 /4.
Meester Bert viert op donderdag 26 april zijn verjaardag in groep 7 /8. De kinderen van deze groep
hoeven geen eten en drinken mee te nemen voor de ochtendpauze.
Schoolreisjes
Na de meivakantie begint het laatste deel van het schooljaar. Daarin vallen ook altijd de
schoolreisjes. De schoolreisjes zijn op de volgende dagen:
op dinsdag 26 juni gaan de groepen 3 t/m 6 naar de Natuurschool in Lauwersoog.
op woensdag 27 juni gaan de groepen 1 en 2 naar de Naturij in Drachten
En de groepen 7 en 8 gaan op 4, 5 en 6 juli op schoolkamp naar Drouwenerzand.
De kosten hiervoor zijn:
Voor groep 1 /2
€ 12,50
Voor groep 3 t/m 6
€ 27,50
Voor groep 7 /8
€ 40,00
Willen jullie het geld vóór 1 juni overmaken op rekeningnummer:
NL 90 INGB 0002 7115 87
t.n.v. Obs De Opstap Niekerk
Graag met vermelding van de naam en groep van uw kind(eren).
GMR-verkiezing
In verband met de fusie is er op 27 maart een nieuwe gemeenschappelijke medezeggenschapsraad
voor Quadraten gekozen. De volgende kandidaten zijn verkozen:
Uit de kiesgroep Oudergeleding Christelijke scholen: Jacqueline Slopsema en André Ruijtenberg
Uit de kiesgroep Oudergeleding Openbare scholen: Tjitske Bosman en Lonneke Bosch
Uit de kiesgroep Personeelsgeleding Openbare scholen: Sylvia Arouri-Tel en Miranda Bouma
De nieuwe GMR van Quadraten bestaat uit de volgende personen:
Oudergeleding: Jacqueline Slopsema, André Ruijtenberg, Tjitske Bosman, Lonneke Bosch, Bauke de
Vries, Ben Greijdanus (+vacature samenwerkingsschool)
Personeelsgeleding: Ans Jansma, Tineke Reitsma, Erika van der Veen, Esther Star, Ina Simonse,
Sylvia Arouri-Tel, Miranda Bouma.
Kalender april / mei 2018:
23 april
24 april
26 april
27 april t/m 6 mei
8 mei
10 t/m 13 mei
12 mei
19 t/m 21 mei
24 mei
20 juni
25 juni
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Ingekomen berichten:
Programma Koningsdag op vrijdag 27 april 2018

Dit jaar voor de vijfde keer gaan we Koningsdag vieren in de dorpen op
vrijdag 27 april a.s. Het programma begint met een versierde fietsoptocht voor basisschoolkinderen.
Je kunt meedoen met een versierde fiets, skelter, step of wandelwagen noem maar op. De mooiste
creaties worden beloond met een prijs! Showkorps DINDUA verzorgt de muzikale begeleiding. De
startlocatie is dit jaar bij basisschool “De Opstap” in Niekerk, daarna gaan we een gevarieerde route
fietsen via Ommegang, Zandumerweg, Biezejager, Noordekluft, Zuiderkluft, Smidshornerweg,
Eekebuursterweg, Kerkdreef, Meynemaheem, Oldekerkmeer, Dwarsdiep, Ykesloot en naar het
eindpunt parkeerplaats bij basisschool Rehoboth in Oldekerk. Tijdens de pauze rond 10.30 uur is er
koffie, thee en ranja. Iedere deelnemer met een versierde fiets ontvangt een lekkere traktatie.
Aansluitend gaan we fietsringsteken op de parkeerplaats van de Rehoboth. Hier staat een parcours
opgesteld met palen, al fietsend en met een stok in de hand probeer je alle ringen te verzamelen,
nadien is er een leuk prijs en volgt de prijsuitreiking van de versierde fietsoptocht.
Inschrijven vanaf 09.15 uur bij Basisschool De Opstap in Niekerk
Starttijd: 9.30 uur
Eindtijd fietsoptocht: 10.30 uur bij Basisschool Rehoboth in Oldekerk

