Nieuwsbrief
Nr. 4 - Oktober 2017

Beste ouders / verzorgers van De Opslach,
Zo zijn we alweer oktober! Een prachtige start van de Kinderboekenweek, een mooie
samenwerking tussen de beide basisscholen in Wommels.

Agenda

Het strippenkaartlezen in een andere klas, met andere kinderen door een andere
juf/meester wordt enthousiast ontvangen. De kinderen vinden het erg leuk om
eens kennis te maken met een ander lokaal én een ander boek. Deze week alweer
de afsluiting van deze ‘Gruwelijk Enge’ Kinderboekenweek!

Woe. 11 oktober
Fiets APK
Vr. 13 oktober, 13:30 uur
Boekenbeurs
Ma. 23 t/m vr 27 oktober
Herfstvakantie
Woe. 1 november
Kinderen ‘s middags vrij
Vr. 3 november
Luizencontrole
Ma. 6 november
Leerlingarena
Di. 7 nov. 8:30-10:00 uur
Inloopochtend
Woe. 8 nov. 8:30-10:00 uur
Inloopochtend
Woe. 8 november 20:00 uur
Ouderavond
Di. 14 november 8:30-9:30
Koffieochtend
Ma. 20 november
10-minuten gesprekken
Di. 21 november
10-minuten 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
Hoofdluis
Er is bij een leerling hoofdluis geconstateerd. Graag thuis goed in de gaten houden en controleren. Na de herfstvakantie is er op school weer een controle.

Woensdagmiddag 1 november ‘s middags vrij
Zoals op de kalender aangegeven zijn alle kinderen woensdagmiddag vanaf 12:00
uur vrij, dit is een marge(mid)dag.

Inloopochtenden - wijziging
De inloopochtenden zijn verschoven naar dinsdag 7 november en woensdag 8
november. De inloopochtenden zoals ze op de kalender staan aangegeven komen
dus te vervallen.
Tijdens de inloopochtenden zijn ouders/verzorgers tussen 8:30 en 10:00 uur welkom om eens een kijkje in de klas te komen nemen.

Kijk voor de volledige
agenda op onze website!

Boekenbeurs
Op 13 oktober is vanaf 13:30 uur een gezamenlijke boekenbeurs op het parkeerterrein of, bij slecht weer, in de middenruimte.
De kinderen van groep 5 t/m 8 mogen dan hun eigen boeken verkopen. Ze nemen daarvoor een kleedje mee en mogen hun boeken zelf prijzen. Alle boeken
worden verkocht voor €0,20, €0,50 of €1,-.
Ook alle ouders/verzorgers zijn van harte uitgenodigd om hier om 13:30 uur bij
aanwezig te zijn!

Kinderboekenweek

Boekenbeurs

De Kinderboekenweek is van start gegaan met een geweldige gezamenlijke opening samen met basisschool it Fûnemint. Het Strippenkaartlezen wordt door zowel leerlingen als leerkrachten als waardevol ervaren. We sluiten de Kinderboekenweek af met een boekenbeurs, meer hierover in deze nieuwsbrief.

13 oktober vanaf 13:30 uur.
Meer informatie verderop in
deze nieuwsbrief!
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Nieuws uit de groepen
Groep 1 en 2
Thema: Griezelen / Herfst
Kinderboeken met griezels en engerds staan centraal in de
Kinderboekenweek 2017. Wie thuis een spannend boek heeft over dit thema,
die mag dit meenemen naar school en dan gaan we het op school voorlezen.
De ‘biebjuf’ heeft ons een mooi en spannend verhaal verteld met bijpassende activiteiten over AAA-Woe, Wie maakt dat geluid?

Letter van de week:

G van Gruwelijk eng, Grote Gevaarlijke Grompel &
Gruffalo

Ook rekenen we met natuurlijke materialen.

Pietenochtend voor groep 1,2 en 3
Woensdag 29 november hebben we van 8.30-12.00 uur een pietenochtend in groep 1,2 en 3. Het wordt een feestelijke ochtend met o.a. pepernoten bakken, knutselen, pietengym, schminken enz. Aan het eind van de ochtend hebben
we allemaal pieten op school en krijgen ze een echt “Pietendiploma!”
Welke ouders/verzorgers van groep 1,2 en 3 kunnen op deze feestelijke ochtend mee helpen met de verschillende
activiteiten? Deze pietenochtend stond nog niet in het activiteitenboekje 2017-2018. Graag opgeven bij juf Paula of juf
Regina.
Voor de ouders/verzorgers die kunnen helpen hebben we op woensdag avond 1 november om 19.45 uur een overleg
over de organisatie van de Pietenochtend.

Groep 3/4/5
Yurlspagina:
www.opslach-3-4-5.yurls.net ( De website pagina voor groep 3-5.)

Groep 3
De kinderen van groep 3 ronden deze week Kern 3 af van Veilig leren lezen. Een
aantal kinderen vindt het nog lastig om bepaalde letters te onthouden. Op het diploma van Kern 3 staat hun score.
Volgende week krijgen de kinderen de nieuwe woordjes mee naar huis, tot die tijd
nog goed blijven oefenen met de woordjes van kern 2!

Groep 3: Lees ook het Pietenochtend-bericht bij Groep 1/2, dat is ook voor de kinderen van groep 3!
Groep 3/4
Het is belangrijk dat kinderen in groep 3/4 veel leeskilometers maken. Lekker zelf lezen in een boekje is niks mis mee,
maar het is belangrijk dat er ook eens hardop wordt gelezen.

Groep 4/5
De kinderen van groep 4/5 krijgen deze week allemaal een kaartje mee met daarop de Yurls-pagina en daarnaast inloggegevens om thuis ook eens te kunnen oefenen. LEES MEER GROEP 3/4/5 OP DE VOLGENDE PAGINA!
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Nieuws uit de groepen
Groep 3/4/5
Foardrachtsjûn: mis het niet!
Dit jaar is helaas de laatste Foardrachtsjûn Littenseradiel. De finale is dit jaar in Easterlittens.
Van elke school in Littenseradiel mogen hier 2 kinderen uit groep 5/6 en 2 kinderen uit groep 7/8 aan meedoen, door
op deze avond een Fries gedicht voor te dragen.
Vorig schooljaar hebben alle kinderen van groep 5 t/m 8 meegedaan aan een voorronde op school. Dit schooljaar mag
iedereen die het leuk vindt meedoen. Een Fries gedicht uitzoeken (of zelf schrijven!) mag thuis maar ook op school.
Voor de herfstvakantie zoeken de kinderen een gedicht uit en laten dit na de herfstvakantie horen aan hun klas. De
beste 2 leerlingen uit groep 5/6 en 2 uit 7/8 mogen dan naar de finale.

Groep 6/7/8
Informatie voortgezet onderwijs
De ouders van groep 8 hebben deze week de eerste informatie ontvangen over de
voorlichtingsavonden van het voortgezet onderwijs. Zodra wij meer informatie ontvangen laten we dit uiteraard weten, houd ook zelf dergelijke informatiekanalen in de gaten.

Foardrachtsjûn: mis het niet!
Dit jaar is helaas de laatste Foardrachtsjûn Littenseradiel. De finale is dit jaar in Easterlittens.
Van elke school in Littenseradiel mogen hier 2 kinderen uit groep 5/6 en 2 kinderen uit groep 7/8 aan meedoen, door
op deze avond een Fries gedicht voor te dragen.
Vorig schooljaar hebben alle kinderen van groep 5 t/m 8 meegedaan aan een voorronde op school. Dit schooljaar mag
iedereen die het leuk vindt meedoen. Een Fries gedicht uitzoeken (of zelf schrijven!) mag thuis maar ook op school.
Voor de herfstvakantie zoeken de kinderen een gedicht uit en laten dit na de herfstvakantie horen aan hun klas. De
beste 2 leerlingen uit groep 5/6 en 2 uit 7/8 mogen dan naar de finale.

Laatste kans: opgeven voor Fries dammen
Kortgeleden is Jelle Wiersma op school geweest en heeft de kinderen in de les in het kort Fries dammen (damjen
Frysk Spul) geleerd. De kinderen hebben zelf ook nog kunnen oefenen met de variant Frysk (5 schijven tegen 5 schijven). Voor deze variant wordt op donderdag 23 november een kampioenschap voor scholen georganiseerd. Vorig
jaar deden er ruim 70 kinderen van diverse scholen mee. Het zou heel leuk zijn dat vanuit onze school ook een team
kan meedoen.
Is uw kind nog steeds enthousiast over het Fries dammen en lijkt uw kind het leuk om aan het schooldamkampioenschap mee te doen dan wil Jelle de komende tijd op dinsdagmiddag na schooltijd gaan oefenen (+/- 1 uur). Op deze
manier kunnen de kinderen de komende weken de finesses van het Fries dammen onder de knie krijgen en kunnen
ze meedoen aan het schooldamkampioenschap.
We beginnen dinsdagmiddag 17 oktober. Tijdens de herfstvakantie wordt er niet gedamd.
Opgave kan via jellewiersma@kpnplanet.nl
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