Nieuwsbrief
Nr. 2 - September 2021

Beste ouders / verzorgers van De Opslach,
We zijn bouwend van start gegaan met het nieuwe schooljaar!
Fijn om leerlingen en ouders weer te zien. Gouden Weken: kennismaken,
elkaar leren kennen met veel aandacht voor groepsvorming.
In deze Nieuwsbrief verder algemene informatie, data voor in de agenda en
nieuws uit de groepen. Mochten er verder vragen zijn, geef het dan gerust
aan.

Agenda
Di. 28 sept. 15:00-17:00
Inloopmiddag kind/ouder
Vr. 1 oktober
Schoolschaatsen gr. 5/6
Voorstelling Master
Gysbert gr. 5 t/m 8

Team De Opslach
Woe. 6 oktober
Start Kinderboekenweek
Vr. 8 oktober
Dag v.d. duurzaamheid
Schoolschaatsen gr. 5/6

Algemene informatie
Inloopmiddag kind/ouder
Dinsdag 28 september tussen 15:00 en 17:00 uur is er een inloopmiddag.
Tijdens deze inloopmiddag komen leerlingen met hun ouders/verzorgers
op school zodat zij hen kunnen laten zien en vertellen wat ze zoal doen en
hoe zij werken op school. De leerkrachten zijn aanwezig om bij vragen
e.e.a. toe te lichten.

Vr. 15 oktober
Schoolschaatsen gr. 5/6

Ma. 18 t/m vr. 22 oktober
Herfstvakantie
Kijk voor de volledige agenda
op onze website!

Bouwende start: Samen Bouwen aan een fijn schooljaar!
We zijn dit schooljaar bouwend van start gegaan: Samen bouwen aan een
fijn schooljaar!
Er is deze weken al heel wat afgebouwd… bouwen aan bouwwerken, een
fijne groep, conditie, het plein…
Ook staan we erbij stil dat het niet alleen gaat om het resultaat, maar dat
het (bouw)proces minstens zo belangrijk is. Prachtig om te zien!

We hebben al vele
ingevulde Ouderhulplijsten
teruggekregen, fijn!
Nog niet ingeleverd?
Graag deze week bij
de groepsleerkracht.
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Algemene informatie
Schoolplein
Opnieuw zijn we weer een fase verder met het schoolplein!
Het balanceerparcours, de klimgrepen én de waterpomp met waterbaan zijn geplaatst. Deze onderdelen zijn
door de leerlingen al helemaal goedgekeurd, wat een speel- en ontdekplezier!
In het plan staat dan nu nog de groenbeplanting open, wordt vervolgd….

Jeugdtriatlon
In de eerste weken van het nieuwe schooljaar hebben de leerlingen van groep 5 t/m 8 onder leiding van
meester Kees de triatlon-onderdelen geoefend.
Vrijdag 10 september deden een groot aantal leerlingen mee met de jeugdtriatlon in Wommels.
Onder luid gejuich en support hebben alle leerlingen de jeugdtriatlon volbracht, super gedaan, een prachtige
prestatie!

ICT-update
De leerlingen van groep 4 t/m 8 maken al zo’n 2 jaar met veel plezier gebruik
van Chromebooks. Inmiddels hebben we de apparaten ons al aardig eigen
gemaakt, toe aan een volgende stap.
Twee weken terug zijn de leerlingpc’s in groep 3 vervangen door algemene
Chromebooks. Daarmee gaat het gebruiksgemak er flink op vooruit en leren
de leerlingen deze alvast te gebruiken.

Later volgen er nog een aantal nieuwe iPads die voornamelijk in groep 1/2 gebruikt zullen worden, maar ook
voor groep 3 ter overgang naar de Chromebooks. Hiermee ontstaat er een mooie doorgaande lijn qua device
en ICT gebruik, dat een tal van extra mogelijkheden biedt. Later meer hierover!

Tandarts/dokter/verlof: hoe zat het ook alweer?
Afspraken bij de tandarts of dokter verzoeken we zoveel mogelijk te plannen na schooltijd. Wanneer dat een
keer niet lukt, dit dan graag via een briefje of per mail bij de groepsleerkracht aangeven.
Verlof voor een jubileum of andere speciale gebeurtenis kan via het verlofformulier op de website, hier is
ook de wetgeving vermeld waaraan dit moet voldoen: https://www.obsdeopslach.nl/Contact
De verzoeken via het verlofformulier worden bovenschools beoordeeld.
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Algemene informatie
Even voorstellen...
Juf Dionne is dit schooljaar ons team komen versterken en is leerkracht
van groep 4 en groep 7/8. Graag stelt zij zichzelf even voor:
Hallo! Mijn naam is Dionne, ik ben 23 jaar en net afgestudeerd aan de pabo.
Vanaf dit schooljaar ben ik aan het werk als leerkracht op OBS de Opslach en dat
doe ik met veel plezier! Zelf woon ik in Groningen. Het is dus wel een stukje rijden,
maar dat heb ik er zeker voor over.
Ik houd veel van muziek en ben ook afgestudeerd als vakspecialist muziek voor het
basisonderwijs. Dit hoop ik dan ook op verschillende manieren te kunnen inzetten!
Op de maandagen zal ik voor groep 7/8 staan en op de vrijdagen voor groep 4.
Ik heb er zin in om het team te gaan versterken en hoop een goede samenwerking
met iedereen tot stand te kunnen brengen!

Prijs gemeente SúdWest Fryslân
De gemeente SWF bestaat 10 jaar en had een prijsvraag uitgeschreven voor alle basisscholen in de gemeente: Waar zijn jullie trots op in de gemeente?
Daar hoefden de leerlingen niet lang over na te denken: Grutsk op Wommels!
En zo maakten alle leerlingen van groep 1 t/m 8 Wommels in het klein: MaduroWommels. De leerlingen van
groep 5 t/m 8 maakten daarbij een top 5.
Woensdag 22 september kwam wethouder Mirjam Bakker op school om bekend te maken dat we met
MaduroWommels hadden gewonnen! De jury was niet alleen onder de indruk van dit grootschalige project,
maar ook van de creativiteit en de diversiteit van onderwerpen waar de kinderen trots op zijn.
De prijs is een frisbee-clinic voor de hele school, daar zullen we later vast veel plezier aan beleven!
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Nieuws uit de groepen
Groep 1
Welkom
Een warm welkom voor Maud en Rixt, zij zijn gestart in groep 1.
Wij wensen jullie een hele fijne en leerzame tijd toe op De Opslach!

Thema: Mijn lichaam
We hebben een echt laboratorium op de gang gemaakt. De kinderen mogen met verf proefjes doen en
nieuwe kleuren maken. Ze moeten eerst goed tellen hoeveel druppels er in het buisje moeten. We maken
ook toverzand met zout en stoepkrijt. Er ontstaan prachtige kleuren in het laboratorium.
In de huishoek hebben we een ziekenhuisbed en een dokterskoffer. Wie thuis nog spullen van het ziekenhuis
of laboratorium heeft wat we op school mogen gebruiken mag het wel meegeven naar school. Alvast dank!

De letterkoffer: l van lichaam
Woordenschat: laboratorium - stethoscoop - microscoop - ambulance - ziekenhuis
Samenwerken
Groep 1 werkt veel samen met groep 2, 3 en 4. We doen regelmatig de tussendeuren open en de kinderen
werken samen (groepsdoorbrekend) in de lokalen en op de gang.
De kinderen leren op deze manier veel van elkaar en ze leren ook goed samenwerken. Via onze schoolapp
Parro zijn al mooie voorbeelden voorbij gekomen.
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Nieuws uit de groepen
Groep 2/3
We begonnen het jaar met bob de bouwers waarmee we gingen bouwen aan nieuwe talenten.
Ook stond het met elkaar omgaan en de regels centraal.
Daarna zijn we begonnen met het thema mijn omgeving en ik. We hebben een speurtocht gedaan door
Wommels waar we 5 speciale plekken gingen zoeken waar Wommels om bekend staat.
Vervolgens hebben we ons eigen huis gemaakt en de vijf bekende plekken. Hier hebben we later met zijn alle
een plattegrond van gemaakt.
Natuurlijk hebben we ondertussen ook talloze andere dingen gedaan. Het maken van een stamboom,
een heus laboratorium, samenwerkingsspelletjes, de dit ben ik koffer…. teveel om op te noemen!
Maar het allerbelangrijkste: de kinderen zijn blij en volop aan het leren.

Groep 2
Bij groep 2 stond de letter K en de r centraal. Deze week gaan we het hebben over de o. Kinderen mogen
dan spullen meenemen van huis waarin je deze letter hoort.

Groep 3
Groep 3 is begonnen met lezen. Binnen een week lazen zij al hun eerste woordjes en nu lezen ze al hun
eerste zinnetjes. Het blijft wonderlijk om te zien hoe snel kinderen leren lezen.
We hebben zoveel gedaan dat het bijna teveel is om op te noemen.
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Nieuws uit de groepen
Groep 4
De gouden weken
De afgelopen, eerste weken van het schooljaar zijn voorbij gevlogen!
We hebben veel aandacht besteed aan het groepsproces. Zo hebben we met elkaar klassenregels bedacht,
hebben we veel samenwerkingsspellen gedaan en zijn er veel complimenten uitgewisseld.

Groepsdoorbrekend leren
We zijn weer gestart met het groepsdoorbrekend werken. Groep 4 doet elke ochtend verschillende
leesactiviteiten in het leescafé met groep 5 t/m 8. Ook worden de instructies van de rekenlessen groepsdoorbrekend gegeven en heeft groep 4 op vrijdagochtend samen met groep 3 een rekencircuit.
Leren van én met elkaar!

Chromebooks
Wat hadden de kinderen er zin in…
Eindelijk een eigen Chromebook! En wat zijn ze al super ICT vaardig.
We gebruiken de Chromebooks niet alleen voor rekenlessen met Snappet, maar
ook voor activiteiten als een Kahootquiz, het leren van de tafels en het opzoeken
van informatie.

Klassenboekje
Groep 4 heeft sinds kort een eigen klassenboekje. Dit is een soort
‘vriendenboekje’ van de juffen.
Gedurende het schooljaar krijgen alle kinderen uit de klas het boekje mee naar
huis en mogen een pagina invullen. Daarnaast is het leuk om te lezen wat klasgenootjes hebben geschreven en zodoende meer over elkaar te weten te komen.
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Nieuws uit de groepen
Groep 5/6
De afgelopen weken zijn we in de groep gestart met de Gouden Weken.
Naast het werken aan het Thema ik en mijn omgeving, zijn we in de groep ook
bezig geweest met de groepsvorming. Aan de hand van klassengesprekken
hebben de kinderen gezamenlijk antwoord gegeven op de vragen:
Wat voor groep willen wij zijn? (groepsdoel)
Welk gedrag hoort daarbij?
Welke afspraken maken we?
Wat kwamen de kinderen met mooie doelen, gedragingen en afspraken!

Class Dojo’s
We hebben dit jaar ook weer gekozen voor het werken met de Class Dojo’s.
Class Dojo’s (bij de kinderen beter bekend als de monstertjes) is een digitaal
beloningssysteem waarmee de kinderen zichtbaar complimenten en positieve
feedback krijgen van ons als leerkrachten. De afspraken/ gedragingen die de kinderen tijdens de klassenvergaderingen genoemd hebben staan in de Class Dojo’s. De kinderen kunnen punten inleveren voor een beloning. Dit kunnen individuele beloningen zijn maar de groep kan er ook voor kiezen voor een groepsbeloning.
Dit gebeurt door middel van meeste stemmen gelden.

Complimentenmuur
Achter in de klas hangt een complimentenmuur met daarop voor
ieder kind een enveloppe. Ieder kind schrijft elke dag voor twee
kinderen een compliment op een papiertje.
Een compliment voor iemand waar je vaak mee samenwerkt en/of
speelt en een compliment voor iemand uit de groep waar je minder
vaak mee samenwerkt en/of speelt. Aan het eind van de week mag
iedereen zijn eigen envelopje legen en lezen welke complimenten hij/
zij heeft gekregen. De kinderen mogen 1 compliment uitkiezen
waarvan ze blij worden en vertellen waarom ze daar blij van worden.

Wiebeltouwen
Naast de wiebelplanken hebben we in de klas nu ook wiebeltouwen. Deze
touwen zorgen ervoor dat kinderen niet meer wippen met hun stoel.
De wiebeltouwen zijn gespannen tussen de tafelpoten. De kinderen kunnen
hier hun voeten opzetten en heen en weer wiebelen met hun voeten.
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Nieuws uit de groepen
Groep 7/8
Na de gouden weken begint de groep, zich al aardig een groep te voelen.
De afgelopen weken zijn we bezig geweest met het opstarten. Nu komen we in de volgende fase van de
groepsvorming terecht. Wat wordt een bepalende factor voor de sfeer in de groep.
Het is voor allemaal even wennen dat ze al een beetje huiswerk mee krijgen en ook meer zullen moeten
regelen en plannen thuis. Hiervoor hebben ze een agenda gekregen.
We proberen hiermee de overgang naar het voortgezet onderwijs wat kleiner te maken.
We hebben alweer heel veel gedaan. MaduroWommels
hebben we met alle leerlingen van de school gemaakt.
Ook de triathlon was weer een heel groot succes.
Wij, zijn als leerkrachten trots, dat er zulke sportieve
leerlingen op onze school zitten. De tennisclinic die we
afgelopen vrijdag hebben mogen doen, sluit daar ook heel
goed bij aan.

Ook zijn we begonnen met het leescafé en groepsdoorbrekend rekenen. Dit wordt als heel positief ervaren
door de leerlingen.
Autonomie, verantwoordelijkheid en zelfstandigheid zijn hierbij mooie bouwstenen die ze goed kunnen ontwikkelen.
We zijn daarnaast bezig met het thema: ”Mijn omgeving en ik” wat heel goed aansluit bij MaduroWommels
(omgeving). De babyfoto(ik) krijgt nog een vervolg wanneer iedereen een mee heeft genomen. Hiermee
gaan we de komende week aan de slag.

Adres: Walperterwei 14C, 8731 CD Wommels | Tel: 0515-331844 | Nood: 06-45099189
E-mail: obsdeopslach@gearhing.net | Website: www.obsdeopslach.nl
facebook.com/OBSdeOpslach

twitter.com/OBSdeOpslach

