Nieuwsbrief
Nr. 4 - november 2021

Beste ouders / verzorgers van De Opslach,
We kijken terug op een aantal geslaagde activiteiten, waaronder ANWB
StreetWise en het bloembollen planten.
De dagen worden korter en we gaan alweer richting de laatste maand van
het kalenderjaar. December, altijd een bijzondere feestmaand. In deze
nieuwsbrief alvast een kleine vooruitblik én een terugblik op de afgelopen en
komende weken.

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
Vr. 3 december
Sinterklaasviering
(groep 1 t/m 4 om 12:00
uur vrij)
Vr. 17 december
Boomplantdag
Do. 23 december
Kerstviering
Vr. 24 december
Teamdag, leerlingen vrij
Ma. 27 dec. t/m vr. 7 jan.
Kerstvakantie

Algemene informatie

Ma. 10 januari
Teamdag, leerlingen vrij

Sinterklaasviering: vrijdag 3 december
Sint en zijn pieten hebben ons laten weten dat zij vrijdag 3 december a.s.
graag bij ons op school willen komen. Dit jaar is er geen gezamenlijke
aankomst van Sinterklaas voor ouders en kinderen van beide scholen en
de peuterspeelzaal. Ook de dag zelf zal er iets anders uit
zien, we gaan er in ieder geval voor om er met elkaar
een fijne dag van te maken!
De parkeerplaats zal deze ochtend zijn afgezet zodat Sint
en zijn Pieten later op de ochtend alle ruimte hebben
om bij it Trochpaad aan te komen.

Woe. 19 januari
Schoonmaakavond
Kijk voor meer data in
onze school-app Parro!

Vrijdag 3 december: groep 1 t/m 4 om 12:00 uur vrij
Zoals in de Parro-agenda al was aangegeven zijn de leerlingen van groep 1
t/m 4 op vrijdag 3 december om 12:00 uur vrij zodat zij in alle rust kunnen
bijkomen van het Sint-bezoek.

Schoolfruit en schoolzuivel
Het schoolfruit is gestart! Elke dinsdag, woensdag en donderdag krijgen
alle leerlingen een stuk fruit/groente. Soms iets nieuws, soms iets wat ze al
vaker hebben gehad. Het fruitmenu staat elke maandagmiddag op Parro.
Schoolzuivel is i.v.m. leveringsproblemen eerst uitgesteld naar januari.
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Algemene informatie
Fietsenkeuring
Dinsdag 9 november zijn alle fietsen weer gekeurd, met dank aan Tweewielers de Jong
Wommels en de verkeerscommissie! Een aantal leerlingen hebben tips gekregen
hoe ze hun fiets veiliger kunnen maken, goed om dit samen thuis te bekijken.
Nu met de donkere winterperiode is zichtbaarheid en veiligheid van groot belang.

Boomplantdag
De gemeente SWF staat dit jaar stil bij de Boomplantdag. Elke school krijgt van de
gemeente een boom. De boom van onze school zal op vrijdag 17 oktober worden
geplant en is een mooie aanvulling op ons groene schoolplein!

Bloembollen planten
Met de aanleg van het nieuwe plein zijn ook alle bloembollen verdwenen die we
destijds hadden gepland in de heuvel aan de zijkant.
In de lange plantenbak aan de zijkant hebben de leerlingen van groep 1 t/m 4 nieuwe bloembollen geplant.
Onze eigen meester Kees weet niet alleen veel van gym en bewegingsonderwijs, maar ook veel van de tuin!
Nadat hij in de klas had uitgelegd hoe je nu eigenlijk een bloembal moet planten gingen de leerlingen
enthousiast aan de slag. We zijn benieuwd naar het resultaat in het voorjaar!
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Algemene informatie
ANWB StreetWise
Dinsdag 2 november werkten we met alle groepen aan ANWB StreetWise.
De leerlingen krijgen hierbij praktische lessen over verkeersveiligheid. Wát een beleving!

Tunnel op het plein!
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Nieuws uit de groepen
Groep 1
Welkom
Een warm welkom voor Bayan in groep 1. Wij wensen jou een hele fijne en leerzame tijd toe op De Opslach!

Thema: Sinterklaas en post
Vol verwachting klopt ons hart....nog een paar nachtjes slapen en dan is het alweer zover, Sint en Piet komen
bij ons op school. We hadden een brief van Sinterklaas op school gekregen dat de "Postpiet" ziek was. Sinterklaas vroeg aan de kinderen op school of ze ook konden helpen om al die post van Sint te sorteren. We hebben op school daarom een postkantoor gemaakt zodat we Sinterklaas goed kunnen helpen....

De letterkoffer: s van sinterklaas
Woordenschat: Postkantoor - postzegel - sorteren - brievenbus - postbode
Nieuwe iPads
We hebben 4 nieuwe iPads in groep 1. De kinderen leren om de iPad zelf op te starten en er staan allemaal
leuke leerzame reken-, taal- en motoriekspelletjes op. O.a. tijdens de werkles worden de iPads actief ingezet
zodat iedereen daar kennis mee kan maken.

Sinterklaasfeest
Op vrijdag 3 december komt Sinterklaas met zijn Pieten weer een bezoek brengen bij ons op "De Opslach".
We gaan op die ochtend met de onderbouwgroepen weer het "Pietencircuit" houden met o.a. pepernoten
bakken, pietengym, pepernoten sjoelen en knutselen. Sinterklaas en zijn Pieten komen dan kijken wat de
kinderen allemaal al kunnen en na afloop kunnen de kinderen weer een "Pietendiploma" halen....
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Nieuws uit de groepen
Groep 2/3
Jaja hij is weer in het land.
Wat was het spannend, zou die goede Sint wel komen dit jaar?!
Gelukkig liet hij ons niet in de steek en bracht zelfs een cadeautjes op school voor in de schoen.

Postpiet
Er lag ook een zak met post in de klas. Naast alle brieven aan Sinterklaas was er ook een brief voor groep 2/3.
In deze brief vroeg Sinterklaas om hulp. Zijn Postpiet was ziek geworden en nu kwamen de brieven niet aan
bij Sinterklaas, of wij misschien helpen konden met sorteren en rondbrengen.
Natuurlijk wilden alle kinderen Sinterklaas wel helpen.
Gelijk kwamen de vragen, hoe moeten we Sinterklaas helpen?
Wat hebben we dan nodig? Mogen we dat dan zelf maken?
En hoe werkt dat een postkantoor?
Hier kwamen leuke gesprekken en ideeën uit voort, die vervolgens mochten worden uitgevoerd.

Postkantoor en schrijfhoek
Nadat we een postkantoor en een schrijfhoek hadden gemaakt, gingen de kinderen druk aan de slag met het
schrijven van brieven, waar vervolgens een postzegel voor gekocht moest worden bij het postkantoor en op
de bus worden gedaan bij onze eigen brievenbus.
We gaan het thema afsluiten met het maken van een kerstkaart die we vervolgens ook echt gaan opsturen.
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Nieuws uit de groepen
Groep 4
Bloembollen
Samen met meester Kees hebben de leerlingen van groep 4 bloembollen geplant in de bakken op het
schoolplein. Eerst kregen de kinderen instructies en daarna konden ze met tuingereedschap aan de slag.
Nu wachten tot het voorjaar en ze tot bloei komen...

Klokkijken
We zijn druk in de weer met het klokkijken. Door middel van
bewegend leren en spelvormen hebben we de afgelopen weken
de hele en halve uren al flink geoefend. De kwartieren staan de
komende tijd op de planning.

Feest
Het thema 'feest' is in volle gang. Sint Maarten, Sinterklaas en binnenkort alweer kerst en oud & nieuw. We
zitten er midden in! De kinderen van groep 3 en 4 werken samen en doen ‘onderzoek’ naar een feestdag in
Nederland. Want waarom vieren wij eigenlijk feest... waar komt dat vandaan?
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Nieuws uit de groepen
Groep 5/6
Wat een domper was het vorige week dat we weer allemaal thuis moesten werken
maar wat heeft iedereen hard gewerkt en goed zijn/haar best gedaan!

Rekenen
Deze week staan de tafels centraal tijdens de lessen rekenen. Groep 5 leert de tafel van 7 en groep 6 herhaalt de tafels van 6,7 en 8.
We gebruiken hier de lessen van Snappet voor maar daarnaast doen we ook tafelspelletjes in circuitvorm.

Spelling
We zijn op dit moment de spellingsafspraak van de letterrover en letterzetter aan het herhalen. Voor veel
kinderen blijkt dit een hele lastige spellingsafspraak te zijn vandaar dat we hier wat langer bij stil staan.

De spellingsafspraak van de letterrover is : hak het woord in stukjes, hoor je aan het eind van een stukje een
lange klank (aa, ee, oo, uu) dan schrijf ik maar 1 klinker. Dus bijvoorbeeld bij bo-men of dro-ge.
De spellingsafspraak van de letterzetter : hak het woord in stukjes; hoor je aan het eind een korte klank
( a,e,o,u) dan schrijf je 2 medeklinkers. Dus bijvoorbeeld bo-mmen, a-ppels.
Voor groep 6 staat de spellingsafspraak ‘Ik hoor een k maar ik schrijf een c’ en de spellingsafspraak ‘ik hoor
een s maar ik schrijf een c’

Sinterklaas
We zijn ook al helemaal in de sinterklaas stemming, we kijken elke dag het Sinterklaas journaal en hebben als
creatieve opdracht een 3D stoomboot geknutseld.
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Nieuws uit de groepen
Groep 7/8
Mediamasters: Mediawijsheid
We hebben met zijn allen weer meegedaan met Mediamasters. Een week waarin we extra aandacht besteden aan alles wat te maken heeft met het online zijn en hoe je daarmee om gaat. Hoe komt iets over wanneer je het online zet.

ANWB StreetWise en beroepen
Tijdens het programma van de ANWB hebben de
leerlingen een parcours gefietst. Een geweldige
ervaring. Daarnaast kwam er nog iemand van
Bouwbedrijf Frankena langs in het kader van het
thema van de KBW, beroepen. Een prachtige les.

Voortgezet onderwijs
De leerlingen van groep 8 zijn al druk bezig met hun oriëntatie voor een middelbare school, zij hebben al een
aantal scholen kunnen bezoeken.

Rekencircuit
Samen met groep 5/6 doen we iedere vrijdag in groepjes een rekencircuit. We doen dan veel rekenspelletjes
afgestemd op verschillende rekendoelen. Van automatiseren (hoofdrekenen) tot het metriek stelsel
(afstandsmaten). De leerlingen zijn enthousiast!

Onderzoekend leren: Feesten
Vanuit het thema: ‘Feesten’ zijn we bezig met onderzoekend leren. We zijn na oriëntatie nu in tweetallen
bezig om een feest uit te zoeken: waarom is het feest ontstaan, waar komt het vandaan, wat wordt er gevierd? Er komen prachtige vragen voorbij! Over 2 weken gaan de leerlingen dit aan elkaar presenteren. Zo
leren ze van elkaar.
We hebben ook nog een bioscoopmiddag gehouden. Met lekkere popcorn en wat drinken.
Vrijdag hopen we een fijne Sinterklaas te vieren. Ook een feest wat past in het thema.
Daarna gaan we ons richten op het volgende feest: Kerst en Oud en Nieuw.
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