Nieuwsbrief
Nr. 2 - September 2017

Beste ouders / verzorgers van De Opslach,
En zo is de eerste schoolweek alweer voorbij! Goed om elkaar weer te zien en
Agenda
bij te praten over alle vakantieverhalen. De eerste week vooral veel kennismaken met nieuwe klasgenoten, een nieuwe groep en soms een nieuwe juf Di. 19 september
of meester.
Gouden Week-gesprekken
In de Nieuwsbrief vindt u algemene informatie, data voor in de agenda en
nieuws uit de groepen.
Mochten er verder vragen zijn, geef het dan gerust aan.
Team De Opslach

Algemene informatie
Activiteitenboekje

Woe. 20 september
Gouden Week-gesprekken
Ma. 25 september
Kinderen vrij(!) i.v.m.
studiedag
Woe. 27 september
Inloopavond 19:00-20:00
Woe. 11 oktober
Fiets APK
Ma. 23 t/m vr 27 oktober
Herfstvakantie

Deze week hebben alle oudste kinderen het Activiteitenboekje met invullijst mee
naar huis gekregen. De Opslach zou immers niet hetzelfde zijn zonder ouderhulp!
Zou u de invullijst willen invullen zodat we dit schooljaar (weer) op u mogen rekenen?
De lijst graag uiterlijk 29 september inleveren bij de leerkracht van uw kind.
Gouden week-gesprekken
Deze week hebben de ouders van groep 1/2/3/6/7/8 via de mail een uitnodiging
gekregen voor het Gouden-week gesprek met de leerkracht(en) van uw kind. Ook
hangen de lijsten in de hal op school.
Mocht het tijdstip niet passen, neem dan even contact op met desbetreffende
leerkracht.
Het is een “omgekeerd 10-minutengesprek”: u als ouder/verzorger leert ons uw
kind kennen en we stemmen de verwachtingen van dit schooljaar op elkaar af.
Het verzoek om hiervoor het formulier (bijlage nieuwsbrief) in te vullen en mee
te nemen naar het gesprek.

Maandag 25 sept vrij

Hoofdluis
Er is tijdens de laatste hoofdluiscontrole hoofdluis geconstateerd. Graag thuis
even alert op zijn met kammen en wassen.
ICT
Eén van de speerpunten dit schooljaar is het ontwikkelen van een leerlijn ICT.
Juf Hilly en meester Ewoud volgen de opleiding tot ICT coach en zullen dit samen
met het team oppakken.
Zo krijgen de kinderen van groep 6/7/8 binnenkort een e-mailadres van school,
zodat ze leren omgaan met de digitale wereld en alles wat er mee samenhangt.

Alle kinderen zijn maandag
25 sept. vrij i.v.m. een studiedag. Dit schooljaar gaan
we aan de slag met kindgesprekken, hier starten wij
deze dag mee.
Tevens treffen we de voorbereidingen op het vervolg
van Greidhoeke goes Onderwijs, dat dit schooljaar internationaal gaat!
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Nieuws uit de groepen
Groep 1 en 2
Welkom op school:
Na de zomervakantie is Imke van der Werf bij ons in de klas gekomen. We wensen haar een fijne schoolperiode toe.

Thema ‘De wereld rond’ van de goudenweken
Het is belangrijk om elkaar beter te leren kennen. We praten samen over landen op de wereld waar wij zijn
geweest. De letter ‘i’ van ik staat centraal. We stellen elkaar voor en zingen liedjes als ’Mijn tante uit Marokko en ’In Holland staat een huis’. Daarnaast maken we huizen als raamversiering en bedenken we wat voor
verschillende ruimtes een huis heeft.

Even voorstellen
Hallo Allemaal,
Mijn naam is Juf Regina Postma en ik ben nu nog 24 jaar. Op maandag en dinsdag sta ik voor groep 1/2. Sommige ouders en leerlingen herken ik nog want 1.5
jaar geleden heb ik hier op de Opslach stagegelopen. Dit heeft mij erg goed voldaan en nu mocht ik als leerkracht terug komen. Mijn hobby’s zijn tuinieren, puzzelen en in de zomermaanden kaats ik graag.
Met vriendelijke groet,
Juf Regina

Groep 3/4/5
Welkom op school:
Na de zomervakantie zijn Jelke ( groep 3) , Omar (groep 3) en Naya (groep 5) bij ons in de groep gekomen.
Wij wensen jullie allemaal een hele fijne schoolperiode toe op de Opslach.
Omar, Naya, Mohammad en Asrom gaan elke dag naar de taalklas van juf Anneke en juf Maura.
Yurlspagina:
www.opslach-3-4-5.yurls.net ( De website pagina voor groep 3-5.)
Groep 3 vindt op de yurls pagina elke keer de Kern van VLL waar op dat moment in de klas mee wordt geoefend. Op deze manier kan er ook thuis worden geoefend. Het thuis oefenen is heel erg belangrijk voor het leesproces.
Groep 4 heeft vorige week voor het eerst gewerkt met de Snappet. De opdrachten op de Snappet kunnen ook worden voorgelezen. Het is handig dat de kinderen dan hun eigen
“oortjes” van thuis kunnen gebruiken. Nieuw voor groep 4 is ook spelling. Op de yurlspagina kunnen de kinderen oefenen met het blok waar in de klas aan gewerkt wordt. ( week 1 t/m 4 staat nu op het programma )
Ook voor spelling geldt dat thuis oefenen ook heel belangrijk is.
Groep 5 Is al bekend met Snappet. Momenteel oefenen we weer de tafel van 3 en de tafel van 6. De tafel
van 6 is nieuwe dus goed oefenen. Op de yurls pagina staan weer allemaal nieuwe spelletjes om de tafels
goed te oefenen. Het beheersen van de tafels is erg belangrijk om straks in de hogere groepen de sommen
goed te kunnen maken. Ook voor spelling staan er nieuwe oefeningen op die passen bij het blok waar op dit
moment aan gewerkt wordt. Op dit moment is de groep bezig met blok 1.
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Nieuws uit de groepen
Groep 6/7/8
Welkom Mohamad, Abdul en Lana
De broers Mohamad en Abdul komen groep 7 en 8 versterken en Lana is ook weer terug op ‘De Opslach’ in
groep 8. Zij gaan, samen met Nouri, dagelijks naar de Taalklas van juf Maura en juf Anneke.
Even voorstellen…
In groep 7/6/8 ben ik nieuw, juf Hilly Velde. Ik kom van de school it Bynt in Winsum,
waar ik de groepen 7/8 twee jaar heb gedraaid. Ik ben daar begonnen in groep 3/4.
Voordat ik de verkorte Pabo heb gedaan (12 jaar geleden) heb ik in de automatisering gewerkt.
De keuze voor de Pabo kwam voort uit het feit, dat ik als student (18 jarige) HBOSPH heb gedaan. Ik wilde wel graag weer werken met kinderen. Hierdoor kwam ik in
het onderwijs terecht. Een prachtige kans.
Ik hoop tijdens de Gouden-Week gesprekken kennis te maken met jullie als ouders.
Graag tot dan!
Groep 8: op maandag het huiswerk mee
Vanaf volgende week krijgt groep 8 op maandag huiswerk mee naar huis. Dit doen we om alvast te wennen
aan het maken van huiswerk. Maandag is dus de vaste dag dat het huiswerk meegenomen moet worden
naar school.
Gymnastiek op dinsdag en donderdag
Op dinsdag en donderdag hebben de kinderen gymnastiek. Op deze dag nemen ze de gymtas mee naar school en na de gymnastiek weer mee naar huis.
We spreken af dat de meisjes met lang haar een elastiekje in het haar hebben
en dat er tijdens de gymles geen sieraden worden gedragen.
Jantje Beton
De actie Jantje Beton is van 13 september t/m 27 september. Alle kinderen van groep 6,7 en 8 krijgen een
lotenboekje met 10 loten. Ze krijgen hierbij ook een infoblad voor ouders met daarin een uitleg over de lotenverkoop. Het is de bedoeling dat de leerling de loten alleen aan familie, vrienden en kennissen verkopen.
Meer weten? Kijk op www.jantjebeton.nl
Kring Speciaal
Op maandag is de Kring Speciaal. Dit is een leerlingvergadering, die door leerlingen geleid wordt. Bij toerbeurt moeten kinderen hiervoor iets voorbereiden. Dit kan een leestip zijn, het nieuws een eigen onderzoek. Wat houdt dit in?
Een leestip: neem een boek dat je gelezen hebt en erg mooi vond mee naar school. Vertel je klasgenoten
waarom je het een mooi boek vindt en voor wie het vast geschikt is om te lezen. Vertel ook wie de schrijver
van het boek is.
Het nieuws: Neem een nieuwsbericht van de afgelopen week mee naar school en vertel de klas waarover dit
bericht gaat. Misschien weet je nog meer over dit bericht te vertellen.
Mijn onderzoek: Vertel de groep waarnaar je nieuwsgierig was en wat het antwoord op die vraag is. Leg dit
uit aan de groep
Een voorbeeld van onderzoeksvragen is:
Hoe ontstaat een orkaan? Bladeren verkleuren in de herfst. Hoe kan dat? Wie was Grutte Pier?
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