Nieuwsbrief
Nr. 3 - oktober 2021

Beste ouders / verzorgers van De Opslach,
We kijken terug op een geslaagde Kinderboekenweek. Ouders en verzorgers
in de klassen of op het plein die, soms een tikje zenuwachtig, vol passie
vertellen over hun beroep. De één uitgedost in uniform, de ander met een
mooie presentatie of materialen. Trotse kinderen die hun ouder of bekende
zien vertellen in een klas vol aandachtig luisterende klasgenoten met vele
prachtige vragen. Fijn om weer ouders in de school te hebben en op deze
wijze te betrekken bij het onderwijs.
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.
Team De Opslach

Agenda
Di. 2 november
StreetWise
Ma. 8 nov. t/m vr 12 nov.
Week van de facultatieve
gesprekken
Di. 9 november
Fietsenkeuring (fiets mee)
Vr. 5 november
Start week van de
mediawijsheid
Di. 16 november
Jaarvergadering/
ouderavond

Algemene informatie

Woe. 17 nov. 12:00 uur
Teammiddag, leerlingen
om 12:00 uur vrij

Pompoenensoep
Niet alleen de eerste oogst van onze nieuwe
schooltuin was een groot succes…
Naast veel pompoenen ter decoratie waren er
ook pompoenen waar we heerlijke pompoenensoep van hebben gemaakt voor de hele school.
Iedereen heeft geproefd en voor velen smaakte
dit naar meer! Dank aan ouders Rutger en
Berber voor jullie hulp, heel fijn!

Ma. 22 november
Teamdag, leerlingen vrij
Vr. 3 december
Sinterklaasviering
Kijk voor meer data in
onze school-app Parro!

StreetWise: dinsdag 2 november
Dinsdag 2 november a.s. hebben alle leerlingen van groep 1 t/m 8 ANWB
StreetWise, praktische lessen over verkeersveiligheid. De leerlingen van
groep 7/8 moeten deze dag hun fiets meenemen.

Week van de Mediawijsheid: vrijdag 5 november t/m vrijdag
12 november
Vrijdag 5 november start de week van de Mediawijsheid: bewust en
kritisch leren kijken naar media. In deze week is hier extra aandacht voor
in alle groepen.
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Algemene informatie
De week van de facultatieve gesprekken: 8 t/m 12 november
Drie keer per jaar hebben we met iedereen (drie)gesprekken.
Soms is het fijn om dat vaker te doen. Dat kan uiteraard het hele jaar door, deze week maakt een ieder even
bewust van de mogelijkheid.
Behoefte aan een gesprek? Neem gerust even contact op met de groepsleerkracht. Wanneer er vanuit
school behoefte is aan een gesprek zal de groepsleerkracht contact opnemen met de ouders/verzorgers. In
overleg gaat het hierbij om oudergesprekken (zonder kind) of driegesprekken (met kind).

Schoolfruit en schoolzuivel
We doen dit schooljaar mee aan Schoolfruit én Schoolzuivel.

Schoolzuivel is nieuw, dit start in de week van 8 november en duurt 20 weken.
Leerlingen krijgen dan 2x per week zuivel (melk of karnemelk) op school,
niet alleen lekker maar ook gezond tijdens de lunch.
De bedoeling is dat leerlingen op die dagen (leverdag is ons nog niet bekend)
een lege afsluitbare beker mee naar school nemen, zodat zij daarin melk/
karnemelk kunnen krijgen. Hierover volgt t.z.t. nog een bericht via Parro.
Schoolfruit start op woensdag 17 november en duurt ook 20 weken. Leerlingen
krijgen dan 3x per week groente/fruit tijdens de fruitpauze. Dit is niet alleen
gezond maar leerlingen komen zo ook in aanraking met diverse groente- en
fruitsoorten. Fijn dat zich via de ouderhulplijsten een aantal ouders zich heeft
opgegeven om op woensdagochtend te helpen met het tellen en evt. wassen
hiervan. Zij ontvangen hierover binnenkort bericht.
Ook over het schoolfruit volgt t.z.t nog een Parro-bericht.

Fietsenkeuring: dinsdag 9 november
Dinsdag 9 november organiseert de verkeerscommissie samen met Tweewielers de Jong Wommels een
fietsenkeuring. De donkere winterperiode breekt weer aan, zichtbaarheid en veiligheid is zeker dan van
groot belang. Deze dag worden alle fietsen gekeurd op veiligheid of worden eventueel nog tips gegeven hoe
dit kan worden verbeterd. Handig om vooraf thuis al even de fiets na te lopen.

Jaarvergadering/ouderavond: dinsdag 16 november
Dinsdag 16 november a.s. is de jaarvergadering/ouderavond waarbij we alle ouders/
verzorgers van harte uitnodigingen om hierbij aanwezig te zijn.
Er is een inloop om 19:30 uur, start om 19:45 uur.
Na de ludieke digitale avond van vorig jaar gaan we er op dit moment van uit dat
deze avond dit jaar fysiek op school kan plaatsvinden. Mocht daar verandering in
komen dan laten we dat uiteraard weten.
Een officiële uitnodiging met de programmaonderdelen volgt nog, maar houd deze
avond alvast vrij...
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Algemene informatie
Kinderboekenweek
Eerder in deze nieuwsbrief was al te lezen dat we een prachtige Kinderboekenweek
hebben gehad. Naast vele beroepen die voorbij kwamen was ook het Strippenkaartlezen een succes.
Gedurende de Kinderboekenweek werd er in elk lokaal een ander boek voorgelezen. Alle leerlingen uit groep
1 t/m 8 konden met hun strippenkaart zelf een lokaal uitzoeken waarin zij werden voorgelezen. Fijn hoe de
leerlingen uit de hogere groepen de jongere leerlingen ophalen of begeleiden.

Strippenkaart lezen:
Jong én oud door elkaar
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Nieuws uit de groepen
Groep 1
Een kleine terugblik...
Wat hebben we een mooie weken gehad! Het ziekenhuis met laboratorium was
een groot succes.
De kinderen hebben ontdekt, geëxperimenteerd en heerlijk gespeeld in het
ziekenhuis en in de wachtkamer. Veel verbandjes zijn er gelegd, spuiten gegeven,
nieuwe medicijnen en drankjes van het lab uitgeprobeerd. Het was een pracht om
naar te kijken. De juffen hebben genoten en de kinderen óók!
Momenteel hebben we nog een fietsenwinkel in het lokaal. Daar worden fietsen
gerepareerd en gesloopt, banden opgepompt en ontdekken we dat er een aantal
technische talenten tussen de leerlingen zitten!

Welkom
Een warm welkom voor Yfke, zij is gestart na de herfstvakantie. Wij wensen jou een hele fijne en leerzame
tijd toe op De Opslach!

Thema: Herfst
Het is weer zover. Kouder weer, harde wind, de bladeren vallen van de
bomen. Een periode waarin er voor de kinderen buiten ontzettend veel
te zien is, te beleven én te vinden is. Kastanjes, eikels, prachtig kleurende bladeren, spinnenwebben.
Een heel omvangrijk thema, waar we komende weken mee aan de slag
gaan. In de huishoek zullen we met elkaar een kabouterbos ontwikkelen.

De letterkoffer: t van tak
Woordenschat: paddenstoel, spinnenweb, tak, bolster, storm, regen, wind, paraplu, bos, egel, slak, eekhoorn
Muziekles
Een keer in de twee week op vrijdag komt meester Berend voor de muziekles. Zingen, dansen, muziekinstrumenten bespelen alles komt voorbij. Elke keer een klein feestje.

Gymles
Momenteel hebben de kinderen 2x per week gymnastiek. Op dinsdag een spelles van juf Paula en op
donderdag een toestelles van meester Kees. Graag deze dagen de kinderen makkelijk zittende kleding aandoen i.v.m. het aan en uit kleden.

Fruit en theedoek
Graag een heerlijk stukje fruit mee. Ouders zijn daarin heel fanatiek. Geweldig, want fruit is lekker én gezond
natuurlijk. Echter in sommige bakjes zit wel heel veel fruit. Lekker hoor, maar het valt voor de kinderen niet
altijd mee om dit op te krijgen. Vergeten jullie de theedoek niet? Deze gebruiken we tijdens het fruiteten en
de lunch als tafelkleedje. Niet alleen gezellig maar ook handig bij het morsen.
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Nieuws uit de groepen
Groep 2/3
In de afgelopen periode is groep 2/3 aan de slag geweest met het thema
Kinderboekenweek.
Tijdens de Kinderboekenweek mochten de leerlingen hun favoriete boek mee naar school nemen, hier zaten
verrassend leuke boeken bij!
Met de kinderboekendate hebben leerlingen in een paar zinnen uitgelegd waarom dit hun favoriete boek is.
Daarnaast ook in het kort waar het boek over gaat.
Ook zijn er gastlessen geweest in het kader van het thema van de Kinderboekenweek: ‘Worden wat je wil’.

Pompoenen
De pompoenen die op school gekweekt zijn en waar we hard ons best voor gedaan hebben om die zo groot
mogelijk te laten worden hebben een lekkere pompoensoep opgeleverd. De pompoensoep viel bij sommige
leerlingen zelfs zo in de smaak dat ze wel 5 kommetjes soep op konden!

Herfst
De pompoensoep was ook een mooie start van het nieuwe thema; de herfst. Er is al een herfsttafel ingericht
met allemaal herfstspullen, zoals dennenappeltjes, beukennootjes etc. Met deze tafel gaan we ook aan de
slag om de woordenschat van de kinderen te stimuleren.
Voor dit thema is er ook al een herfstwandeling gemaakt.
Tot slot; de letter B heeft voor groep 2 centraal gestaan. Groep 3 is o.a. bezig geweest met het rekenen met
behulp van de verliefde harten en het rekenrekje.
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Nieuws uit de groepen
Groep 4
Kinderboekenweek
Wat was het weer een super leerzame Kinderboekenweek! Bezoek van een laborant, binnenkijken in een
ambulance, strippenkaartlezen en een 'beroepen' circuit.

Boekendate
In het kader van de Kinderboekenweek zijn de kinderen van groep 3 en 4 op boekendate geweest. Alle leerlingen hebben in duo's hun lievelingsboek gepromoot. Elke leerling kreeg 1 minuut om zoveel mogelijk te
vertellen of te laten zien waarom hun boek nou zo leuk is. Daarna gaven de kinderen d.m.v. smileys aan of ze
het boek ook/ misschien/niet willen gaan lezen.

Herfst
Samen met groep 1 t/m 4 hebben we een heerlijke, leerzame herfstwandeling door Wommels gemaakt. De
kinderen hebben goed samengewerkt, op zoek naar de mooiste herfstbladeren, kastanjes en paddenstoelen.
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Nieuws uit de groepen
Groep 5/6
Nieuw bij ons in groep 5 is Darryl. Welkom bij ons op school, we hopen dat je een
fijne tijd hebt bij ons op de Opslach!

Schoolschaatsen
We zijn 24 september gestart met de schoolschaatslessen in de Elfstedenhal in Leeuwarden. Aanstaande vrijdag is alweer de laatste les en wauw wat kunnen de kinderen al goed schaatsen. Ze hebben verschillende
schaatstechnieken geleerd; diep zitten, pootje over maar ook hoe je goed valt zonder je echt pijn te doen.

Doelenmuur
Na de herfstvakantie zijn we gestart met het werken met een levende
Doelenmuur. Op deze doelenmuur staan de leerdoelen voor één week
(rekenen/spelling en taal).
Onder de doelen op de doelenmuur hangen vier vakken met daarop ‘ik
begin net’, ‘ik kan het samen’, ‘ik kan het zelf’ en ‘ik kan het uitleggen’.
Aan het einde van iedere les denken de kinderen na over waar ze de wasknijper met hun naam gaan hangen. Als ieder kind zijn of haar wasknijper
heeft opgehangen evalueren we dit kort met elkaar. Waarom hangt jouw
wasknijper bij ‘ik kan het samen? Jouw wasknijper hangt bij ‘ik kan het
uitleggen; heb je hier al mee geoefend?
Het einddoel van de doelenmuur is dat de kinderen zelf gaan nadenken
over hun ontwikkeling en welke stappen ze willen maken.
Ze krijgen eigenaarschap over hun eigen leren.

Huiswerk
In de informatiebrief van groep 5/6 die aan het begin van dit schooljaar meegegeven is stond ook al dat de
kinderen soms een samenvatting of huiswerk mee krijgen aan het einde van een blok. We geven dit per mail
of Parro aan. Soms krijgen leerlingen huiswerk mee van een vakgebied waar ze nog moeite mee hebben en
extra mee kunnen oefenen. Dit mapje met huiswerk krijgen de kinderen op donderdag mee. Ze hebben dan
een week de tijd om de werkbladen te maken of om de toets te leren.
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Nieuws uit de groepen
Groep 7/8
Voor de herfstvakantie hebben we enorm veel gedaan.
We zijn naar de voorstelling van Master Gysbert geweest.
Tijdens de Kinderboekenweek hebben we ons verdiept in verschillende beroepen. We hebben daarbij ook
een bijzonder beroep bekeken. Laborant, ambulancemedewerker, vrouw in de bouw, advocaat of rechter.
In groep 7/8 zijn veel kinderen die ethisch hacker willen worden of YouTuber.
Toch zijn daar uitzonderingen. Schrijver, bij de politie en voetballer worden is ook nog wel favoriet.
Het is in ieder geval belangrijk om alvast na te denken over wat je worden wilt.
In de komende weken gaan we ons richten op het thema: “Feesten.” Dit past natuurlijk bij Sint Maarten, Sinterklaas en Kerst. Maar de vraag die we gaan beantwoorden is de vraag welke feesten zijn er en hoe zijn die
ontstaan?
Daarnaast richten we ons, 4 t/m 12 november met Mediamasters weer op de kansen en gevaren van het gebruik van online media middels een game. Kortom, nog genoeg om naar uit te kijken!
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