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Actie slachtoffers Sint Maarten
Oud papier
Tennisles 26 september
Voorstelling “Blijf”
DVD musical
Voorlichtingsavonden
Jaribabo
Gevraagd luizenmoeders

Aan alle ouders, verzorgers,
Hierbij ontvangen jullie nieuwbrief nr. 2 van het schooljaar 2017-2018. De volgende
nieuwsbrief verschijnt op 29 september 2017.
Met vriendelijke groet,
Team van De Opstap
Actie slachtoffers Sint Maarten
Vandaag zijn de kinderen hard aan het werk geweest voor de slachtoffers van orkaan Irma
op Sint Maarten. De spulletje worden verkocht op dinsdag 19 september tussen 15.00 uur
en 15.30 uur. We hopen op een grote opkomst.
(De kinderen van groep 3 /4 gaan niet naar de sporthal, maar gaan in het speellokaal of
buiten gymmen)
Oud papier
Elke tweede zaterdag van de maand wordt er oud papier opgehaald in Niekerk/ Oldekerk.
Afgelopen zaterdag was de start niet helemaal gelukkig: het was noodweer en de
communicatie was te onduidelijk. We gaan ervanuit, dat het de rest van het jaar weer goed
gaat en dat iedereen weer helpt en oud papier voor ons bewaart. Want door de opbrengst
hiervan kan de ouderbijdrage laag gehouden worden en kunnen de kosten voor de
schoolreisjes ook laag gehouden worden. Bij deze nieuwsbrief wordt de ouderlijst weer
toegevoegd.
Elke jaar stoppen ouders, omdat hun kind naar het voortgezet onderwijs gaat. Daarom
zoeken we nu nog chauffeurs. Aanmelden kan bij Ellen Poelman (tel. 852615). Daarnaast
vragen we nu alvast een ouder, die volgend schooljaar de taak van Gwendolyn de Boer kan
overnemen. Zij is een van de coördinatoren van het ophalen van het oud papier. U kunt bij
haar informatie krijgen over de taak en zich eventueel aanmelden (tel. 506343).

Tennisles 26 september
Op dinsdag 26 september verzorgt de tennisclub een tennisles voor de kinderen van de
groepen 3 t/m 8. Dit gebeurt tijdens de gymles. Wilt u uw kind dan sportkleding en ook
gymschoenen (zwarte zolen niet toegestaan) voor buiten meegeven? Ze gaan dan dus niet
naar de sporthal, maar naar de tennisbaan.
Voorstelling op 28 september
Donderdagmorgen 28 september wordt er door theater Heisa (Saskia Broertjes en Herien
Koning) de voorstelling “Blijf” verzorgd. Het is een muzikale voorstelling over herinnerdingen. Deze zal twee keer opgevoerd worden. De kinderen van De Aquarel uit
Sebaldeburen komen om de voorstelling bij te wonen.
DVD musical
Tijdens de musical van 13 juli zijn er opnames gemaakt. Een DVD van de musical kunt u
bestellen voor € 5,00. U kunt dit doorgeven aan de leerkracht van uw kind.
Voorlichtingsavonden
Aan het begin van het schooljaar wordt er in elke groep een voorlichtingsavond gehouden.
Op deze avonden vertellen de leerkrachten over de dagelijkse gang van zaken in de groep
en specifieke zaken, passend bij de groep. In de kalender staan de data voor deze avonden.
De avond voor groep 5 /6 is onder voorbehoud (valt op de stakingsdag 5 oktober); deze
datum kan nog veranderd worden. Nader bericht volgt. De avonden beginnen om 19.30 uur
en zullen ongeveer een uur duren.
Jaribabo
Zoals jullie misschien al gezien hebben, heeft er in het tweede kleuterlokaal een verbouwing
plaatsgevonden. De bedoeling is, dat er in dit lokaal over enige tijd flexibele opvang
geboden wordt door Jaribabo voor kinderen van 0 – 12 jaar.
Gevraagd luizenmoeders
Wie, o wie, wil ons na elke vakantie helpen om de kinderen te controleren op luizen?
Informatie en aanmelden bij juf Mischa.
Kalender september/ oktober 2017:
21 september
25 september
26 september
27 september
28 september
3 oktober
3 oktober
4 oktober
5 oktober
9 oktober

Kinderraad
Voorlichtingsavond groep 1 /2
Tennisles groep 3 t/m 8
Start verkoop kinderpostzegels
(groep 7 /8)
Voorstelling
Start Kinderboekenweek
Voorlichtingsavond groep 3 /4
Huisdierenshow Terra (groep 1 t/m 4)
Voorlichtingsavond groep 5 /6
Voorlichtingsavond groep 7 /8

13.15 uur
19.30 uur
Tijdens de gymles
12.00 uur
Tijdens schooltijd
19.30 uur
19.30 uur
19.30 uur

14 oktober
18 oktober
21 t/m 29
oktober

Oud papier
Inloopochtend voor de ouders
Herfstvakantie

10.30 – 12.00 uur

Ingekomen bericht

HOI! JIJ DAAR!

Kunstbedrijven Westerkwartier start op 4 oktober weer
met de twintigweekse cursus

THEATER
voor kinderen van 8 tot en met 12 jaar.
Kom gratis en vrijblijvend kennismaken, kijken en meedoen op de

OPEN LES
op

WOENSDAG 20 SEPTEMBER
Van 15.00u tot 16.00u in het CCZ, Jellemaweg 3, Zuidhorn

Meer informatie bij de docent, Saskia Broertjes, via sasketie@hotmail.com

