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Aan alle ouders, verzorgers,
Hierbij ontvangen jullie een extra nieuwbrief, nr. 7a over de kerstviering. De volgende nieuwsbrief
verschijnt op 12 januari 2018.
Met vriendelijke groet,
Team van De Opstap
Schoolfruit
Volgende week wordt als schoolfruit geleverd: mandarijn, sinaasappel en appel.

Kerstdiner
Op woensdagmiddag 20 december houden we ons kerstdiner van 16.30 uur tot 18.00 uur. We
vragen aan de ouders eten te maken voor dit kerstdiner. Dit kan iets zijn voor het voorgerecht, het
hoofdgerecht of het nagerecht. Het is de bedoeling om voor ongeveer 10 kinderen iets te maken. Bij
alle groepen hangen vanaf maandag lijsten, waarop jullie kunnen aangeven wat je wilt gaan maken.
Overleg met de leerkracht over wat je kunt maken, is natuurlijk altijd mogelijk.
’s Middags worden de kinderen om 16.30 uur verwacht. De kinderen (en het eten) mogen in de klas
gebracht worden.
Daarna gaan de kinderen met elkaar enkele kerstliedjes zingen in de middenruimte. Hierbij mogen
jullie ook aanwezig zijn. Als dit afgelopen is, mogen jullie de kinderen weer naar de klas brengen en
mogen er eventueel foto’s gemaakt worden. De kinderen gaan daarna met elkaar eten.
Tijdens het kerstdiner zullen er in de middenruimte voor de ouders soep, broodjes, drinken en
hapjes geserveerd worden.
Vanaf ongeveer 17.50 uur mogen jullie de kinderen en hun spullen uit de lokalen ophalen.
Om 18.00 uur is het feest afgelopen en mag iedereen naar huis.
Op woensdagmorgen 20 december moeten de kinderen voor het diner bord, beker en bestek
(voorzien van naam) in een tas meenemen.

Mijn School ouderportaal
Mijn School Ouderportaal is een afgeschermd systeem om met ouders te communiceren. Via dit
portaal kunnen nieuwsberichten, hulpverzoeken, foto’s, etc. verstuurd worden. Ook kan dit systeem
gebruikt worden om oudergesprekken te plannen. Omdat het alleen gebruikt kan worden na gebruik
van een inlogcode is de privacy gewaarborgd. Foto’s zijn dan ook niet meer voor iedereen
toegankelijk. Het systeem biedt de mogelijkheid om berichten via een app te ontvangen.
We willen met dit systeem gaan werken om de privacy van de leerlingen meer te waarborgen.
Het ligt in de bedoeling om dit systeem in de loop van de maand januari in gebruik te nemen. U krijgt
hierover nader bericht in een volgende nieuwsbrief. Als het ouderportaal in gebruik genomen wordt,
krijgen alle ouders een inlogcode.
Luizencontrole
Vanaf januari zullen de luizencontroles niet langer op de woensdag, maar op de eerste dinsdag na
een vakantie plaatsvinden.
Klankbordgroep
Op 14 november is de klankbordgroep voor de eerste keer bij elkaar geweest. Deze groep bestaat uit
ouders uit de verschillende groepen, nl. Jorgen Goos, Ingrid van Dalfsen, Martine Veenstra en
Liesbeth Huberts. Twee keer per jaar hebben zij overleg met de directeur en de voorzitter van de MR
over de gang van zaken in school. Deze keer is gesproken over de peiling van het continurooster,
kinderopvang Jaribabo en Mijn School ouderportaal. Klaaske van der Til en Alie Mulder hebben
aangegeven vanwege hun werkzaamheden voor de OV niet langer zitting te nemen in de
klankbordgroep. Er zijn dus twee vacatures in de klankbordgroep. Als u belangstelling hebt, kunt u
zich aanmelden via directie.opstap@westerwijs.nl.
Cartridges inzamelen
In de middenruimte onder de trap staat een doos, waarin cartridges ingeleverd kunnen worden. Als
de doos vol is levert het geld op voor school. Gerard Cruining heeft hiervoor gezorgd. Als u cartridges
heeft, kunt u deze in de doos doen. Inzamelzakjes liggen op school, die bij de keuken liggen.
Schoonmaakavond groep 1 t/m 4 op 16 januari van 19.00 – 21.30 uur
Het schooljaar is bijna halverwege. De lokalen en het materiaal worden, vooral in de onderbouw
intensief gebruikt en daarom is het goed om deze tussendoor schoon te maken. Deze extra
schoonmaak vindt twee keer per jaar plaats, in januari en in juli. Op 16 januari vindt de eerste
schoonmaakavond in de groepen 1 t/m 4 plaats. Alle ouders van deze groepen worden ingeroosterd.
Binnenkort zult u het rooster ontvangen.

We wensen jullie allemaal fijne feestdagen en een goede jaarwisseling!

Kalender december/ januari/ februari 2017:
20 december
22 december

Kerstdiner
Start kerstvakantie

23 december t/m
7 januari
9 januari
13 januari
16 januari
13 februari
21 februari

Kerstvakantie
Luizencontrole
Oud papier
Schoonmaakavond groep 1 t/m 4
Informatieavond nieuwe ouders
Open dag nieuwe ouders

16.30 – 18.00 uur
Alle kinderen zijn om 12.00 uur
vrij

19.00 – 21.30 uur

Ingekomen berichten:
1. De Smidse : 17 januari : filmmiddag
14.00 – 16.00 uur
2. Van Witteborg sport: Grootegast in beweging: activiteiten in de kerstvakantie – zie bijlage bij
deze nieuwsbrief
3.

Van de GVO leerkracht:

Op reis bij de GVO-les
Het jaarthema van de GVO-lessen is dit jaar: “Ik ga op reis en neem mee.” Tussen de herfst- en de
kerstvakantie hebben we verhalen gehoord van de Aartsvaders; drie mannen die erg belangrijk zijn in het
ontstaan van het Jodendom, maar ook voor het Christendom en de Islam.
De eerste aartvader is Abraham, hij leefde in een wereld met vele goden. Abraham krijgt de opdracht van een,
voor hem onbekende, God om op zoek te gaan naar het beloofde land. Na Abraham komt de tweede
aartsvader, zijn zoon Isaäk en daarna de derde, Isaäks zoon Jacob.
De verhalen over hen zijn erg mooi en er zijn dan ook diverse schilderijen over gemaakt. Abraham en zijn
familie leefden in tenten. God beloofde Abraham een nieuw leven en een nieuw land. Abraham weet wat hij
heeft, niet wat hij krijgt, toch heeft hij vertrouwen in wat God hem belooft. Alles verloopt niet direct op
rolletjes, vooral als er eerst geen kinderen geboren worden. Maar God houdt zijn belofte en het geduld en
vertrouwen maken Abraham sterker. Met de kinderen hebben we gesproken over geduld en vertrouwen
hebben in elkaar.
Vervolgens hebben we het over Jacob gehad. Jacob heeft een tweelingbroer Esau. Jacob moet vluchten als hij
Esau bedriegt en toch komt alles uiteindelijk goed. De broers verzoenen zich. We hebben het gehad over de
volgende vragen: Wat is verzoening? Is dat meer dan vergeven? Bij verzoening denken de kinderen vooral aan
het weer goed maken na een ruzie. Dat kan in het klein, zoals wie thuis opruimt of iets kapot maakt, maar
soms komen er ook verhalen van kinderen over familieleden (grootouders) waar geen contact meer mee is.
Daar kan voor kinderen behoorlijk emotioneel zijn.
Maar wat als je weet dat je fout bent, hoe maak je het dan weer goed? Verzoening gaat verder dan spijt
hebben en vergeving vragen. Enige reacties van de kinderen waren: “Als je iets goed wilt maken, moet je er
wel iets voor doen.”, “ Alleen sorry zeggen is niet altijd voldoende.” en “Verzoening gaat verder dan vergeving,
je vergeeft elkaar niet alleen, maar je gaat ook weer met elkaar om.”. Vergeven kun je in je eentje, verzoening
doe je met z’n tweeën. Je herstelt het vertrouwen in elkaar.
Als laatste hebben we gezien wat allemaal een Jacob’s ladder wordt genoemd. Dit is genoemd naar een droom
van Jacob, waarin een ladder naar de hemel te zien was waarop engelen naar boven en beneden liepen. Deze
droom gaf Jacob vertrouwen in een goede toekomst. In het dagelijks leven wordt het woord ‘Jacobs ladder’
vaak gebruikt voor dingen die naar de hemel wijzen zoals wanneer de zon tussen de wolken door schijnt.
Ik wens u allen fijne kerstdagen toe,
Met vriendelijke groet,
Tjarda Nieuwenhuis.

