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Aan alle ouders, verzorgers,
Hierbij ontvangen jullie nieuwbrief, nr. 9. De volgende nieuwsbrief verschijnt op 26 januari 2018.
Met vriendelijke groet,
Team van De Opstap
Schoolfruit
Volgende week wordt als schoolfruit geleverd: mandarijn, grapefruit en appel.

Bezoek lezing André Kuipers
De kinderen van de groepen 7 en 8 zijn uitgenodigd om een lezing van André Kuipers bij te wonen.
Deze wordt gehouden op dinsdag 23 januari in het Barontheater in Opende. De lezing begint om
13.30 uur en duurt tot ongeveer 15.00 uur. We vertrekken om 13.00 uur bij school. Voor het vervoer
zoeken we ouders, die ons kunnen brengen naar en ophalen uit Opende. U kunt zich melden bij
meester Bert.
Mijn School ouderportaal
In de vorige nieuwsbrief heeft u informatie gekregen over het ouderportaal Mijn School. Het was de
bedoeling om vanaf eind januari/ februari via deze weg de communicatie met jullie te verzorgen. Het
duurt toch iets langer om een en ander in te richten en iedereen met dit systeem bekend te maken.
Daarnaast willen we ook een informatiemoment voor ouders organiseren. In een latere nieuwsbrief
krijgt u nader bericht over de invoering van Mijn School ouderportaal.

Klankbordgroep
Helaas is op de vorige nieuwsbrief vergeten een ouder te vermelden. Ina Brouwer zit vanaf dit
schooljaar ook in de klankbordgroep. Er is toch nog steeds plaats voor twee nieuwe ouders. Als u
belangstelling hebt, kunt u zich aanmelden via directie.opstap@westerwijs.nl.
Voorleesdagen en voorleeswedstrijd
De landelijke voorleesdagen worden gehouden van 24 januari tot en met 3 februari. In deze weken
besteden we veel aandacht aan het voorlezen. Ook houden we een voorleeswedstrijd. In alle
groepen mogen kinderen hieraan meedoen, ook in de groepen 1 en 2. Vanaf volgende week mogen
de kinderen hiervoor hun lievelingsboek mee naar school nemen. Kinderen, die aan de wedstrijd
meedoen, lezen in hun eigen groep voor. In de groepen worden de voorleeskampioenen van de
groep uitgekozen.
Op donderdagmiddag 1 februari worden de schoolkampioenen uit de groepsvoorleeskampioenen
gekozen. Er komt een kampioen uit groep 1 /2, 3 /4 en uit groep 5 /6 /7. De kinderen uit groep 8 zijn
de jury.
Contactavonden
In de weken 6, 7 en 8 (vanaf 5 februari) worden de contactmiddagen en - avonden gehouden. Vanaf
woensdag 24 januari zullen de roosters bij de groepen opgehangen worden. Hierop kunt u dan
intekenen.
Rapporten groep 1
Onderwijs is altijd in ontwikkeling. Er komen steeds nieuwe inzichten. Omdat kleuters zich op hun
eigen manier ontwikkelen, is het lastig om ze te beoordelen. Daarom hebben we besloten om vanaf
dit schooljaar de kinderen van groep 1 geen rapporten meer te geven. Dit besluit is mede genomen
omdat het ook niet meer verplicht is om Cito toetsen te doen bij de kleuters. Vanaf volgend
schooljaar mogen deze zelfs niet meer afgenomen worden. De kinderen van groep 2 krijgen dit
schooljaar nog wel een rapport, omdat zij nog wel Cito toetsen doen om de doorgaande
ontwikkeling te volgen.
Natuurlijk wordt de ontwikkeling van de kleuters van groep 1 wel gevolgd, maar dan zonder Citotoetsen. De ouders van groep 1 worden daarom ook uitgenodigd voor de contactmiddagen- en
avonden. Zij kunnen zich ook inschrijven vanaf 24 januari.
Kalender januari/ februari 2017:
16 januari
23 januari
24 januari t/m2
februari
8 februari
10 februari
13 februari
21 februari
22 februari
24 februari t/m 4
maart

Schoonmaakavond groep 1 t/m 4
Lezing André Kuipers in het Barontheater in
Opende
Voorleesdagen
Kinderraad
Oud papier
Informatieavond nieuwe ouders
Open dag nieuwe ouders
Rapporten mee
Voorjaarsvakantie

Ingekomen berichten:
1. De Smidse : 17 januari : filmmiddag

19.00 – 21.30 uur
Groep 7 /8
Finale voorleeswedstrijd op 1
februari
13.15 uur

14.00 – 16.00 uur

2. Van de HVO leerkracht: Op de vorige nieuwsbrief heeft Tjarda (GVO leerkracht) iets verteld
over haar lessen. Hier volgt nu informatie over de lessen van Jolanda, de HVO leerkracht
Hierbij een update over de lessen van HVO van de afgelopen periode.
De afgelopen periode hebben we het tijdens de HVO lessen oa. gehad over verschillende feesten en
vieringen en tradities (wat zijn dat eigenlijk en welke ken je). Onder andere hebben we het over
dierendag gehad en wat doet de dierenambulance, hier hebben we een filmpje over gekeken van de
dierenambulance. Het volgende feest was Halloween(waar ben je bang voor), vervolgens St Maarten
(delen) en dan alweer het Sinterklaasfeest met het pepernotenspel en Kerst. De kerstles is een
gezamenlijke les met de leerlingen van HVO en GVO. Ik vertel een kerstverhaal met een
Humanistische achtergrond, binnen het Humanisme is kerst een lichtfeest. De kortste dag is geweest
en we vieren de terugkeer van het licht, de dagen worden weer langzaam langer. En we maken
gezamenlijk kaarsen.
In de komende periode na de kerstvakantie gaan we met HVO op zoek naar de identiteit van de
leerlingen, ze gaan een stamboom maken. Een stamboom roept vaak vragen op aan de ouders, welk
beroep hebben/hadden mijn (groot)ouders en hoe verschillend is het leven nu met het leven van
hun (groot)ouders toen zij 11/12 jaar waren. Verder gaan ze een paspoort maken waarin oa gekeken
wordt naar hun hobby's, welk eten vinden ze lekker, op welke sport zitten ze. Dit bespreken we met
elkaar en gaan we kijken naar de overeenkomsten en verschillen. Ieder kind is immers uniek. Wat
zijn - goede eigenschappen of minder goede eigenschappen en waar heb je die eigenlijk voor nodig?
Door middel van een spel gaan we dit onderzoeken, welke eigenschap heeft de Koning nodig of de
minister president?
Het worden de komende periode ongetwijfeld weer boeiende lessen die we (als het lukt) elke keer
afsluiten met een filosofische vraag aan een van de leerlingen. De vragen komen uit het Billetjes
bloot spel, geschikt voor kritische kinderen en andere mensen. Voorbeeldvraag; Denk je dat koeien
kunnen denken? Of; Vind je dat er mooie en lelijke mensen bestaan? De leerlingen geven hier vaak
een verrassend antwoord op en er ontstaat soms een mooie discussie. Bijv. wat is mooi of wat is
lelijk.
Ik zie weer uit na de lessen in het nieuwe jaar!
Met vriendelijke groet,
Jolanda de Bree HVO docent.
tel. 06-83183630

