Nieuwsbrief
Nr. 6 - februari 2022

Beste ouders / verzorgers van De Opslach,
Met storm Eunice zijn we de voorjaarsvakantie letterlijk ingewaaid.
Inmiddels lijkt er sprake van een kantelpunt: een nieuw schaatsavontuur op
de vijver voor onze school lijkt er dit jaar niet meer in te zitten. Hoewel we
nog steeds genieten van de ijspret foto's van vorig jaar gaan we nu het
voorjaar tegemoet, waar we ook naar uitkijken.
Naast het kantelpunt in het weer zit dit 'm ook in de Corona-maatregelen die
tijdens de voorjaarsvakantie zijn versoepeld. We kijken er naar uit om het
van én met elkaar leren weer verder te kunnen versterken!
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
Ma. 21 feb. t/m vr. 25 feb.
Voorjaarsvakantie
Do. 10 maart
Teammiddag, leerlingen
om 12:00 uur vrij
Ma. 21 t/m vr. 25 maart
Week v.d. Lentekriebels
Eind maart
Start project vogelwacht
Ma. 4 april
Teamdag, leerlingen vrij

Team De Opslach

Vr. 15 april, ma. 18 april
Goede Vrijdag en Pasen,
leerlingen vrij

Algemene informatie

Di. 19 april t/m vr. 22 april
Extra gespreksweek

Versoepelingen Corona-maatregelen
De versoepelingen van de Corona-maatregelen gelden ook voor scholen,
we zijn blij dat we o.a. de ontwikkeling met het groepsdoorbrekend leren
weer op kunnen pakken. Maar we hopen vooral de contacten en
betrokkenheid van ouders weer aan te kunnen halen. Want hoewel we
geprobeerd hebben de lijntjes kort te houden, hebben we dit door de
fysieke afstand toch anders ervaren dan daarvoor.
Na de voorjaarsvakantie kijken we met het team vooruit hoe we dit vorm
zullen geven. Zowel praktisch (denk aan inloopmomenten en ouders weer
fysiek in school) tot mooie projecten en activiteiten. Hier komen we graag
snel op terug.

Woe. 12 en do. 13 april
IEP Eindtoets groep 8
Vr. 22 april
Koningsspelen
Kijk voor meer data in
onze school-app Parro!

Teammiddag: donderdag 10 maart
Zoals op de kalender is vermeld zijn donderdagmiddag 10 maart alle
leerlingen om 12:00 uur uit. Deze middag hebben we een studiemiddag
met het onderwijsteam, die is gevuld met workshops rondom muziek,
gesprekstechnieken met leerlingen en mindfulness.
Na de vakantie werken we ook de Parro-agenda weer bij.
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Algemene informatie
Muziek: naschools aanbod
N.a.v. de muziekimpuls bij ons op school hebben we onze vakleerkracht
meester Berend gevraagd of het
mogelijk is om een impuls te geven aan het bespelen van een
muziekinstrument. Hij heeft met een aantal verschillende partijen een breed
aanbod opgesteld voor groep 5 t/m 8. Eind april zullen er onder schooltijd een
aantal inspiratielessen zijn. Leerlingen die hiermee verder willen kunnen via
een speciaal aanbod na schooltijd muzieklessen volgen.
It Fûnemint is later ook bij dit initiatief aangesloten.

Project Fûgelwacht
De Vogelwacht Wommels e.o. bestond vorig jaar 75 jaar. Zij hadden een prachtig
project klaarliggen ter ere van het 75 jarig bestaan, ook in samenwerking met de
scholen. Dit kon toen i.v.m. Corona helaas niet doorgaan, daarom is dit
verschoven naar dit jaar: 75+1 jarig jubileum!
Eind maart gaat dit van start, naast een aantal vaste elementen rondom natuur
en cultuur is er voldoende ruimte om hier als school nog een eigen draai aan te
geven. Wordt vervolgd!

De Opslach
in beweging met
meester Kees!
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Nieuws uit de groepen
Groep 1
Welkom
Een warm welkom voor twee nieuwe stoere mannen Nyck en Fimme! Een hele fijne tijd toegewenst bij ons
op De Opslach!

Thema: Winter & Vogels
Deze week voor het laatst met het thema Winter en Vogels bezig geweest. Veel winter
hebben we niet gezien, maar vogels zijn er gelukkig heel veel. We hebben van alles met
het thema gedaan. Veel knutselen, knippen en plakken, maar ook het maken van vetbollen en het schilderen van vogels.
Na de voorjaarsvakantie starten we met het nieuwe thema Lente.

Gym
De gymnastiek lessen zijn op dinsdag en donderdag.
Op dinsdag verzorgt juf Paula de lessen en op donderdag doet
meester Kees de Nijntje bewegingslessen.
Met rode wangen komen de kinderen terug in het lokaal.
“ Juf, ik heb zweet, voel maar” horen we heel vaak.
Voor de gymlessen is het fijn als de kinderen niet al te strakke
kleding aan hebben, zodat ze zelf kunnen leren om aan en uit te
kleden. Dat gaat bij de meeste kinderen heel erg goed. En bij
een aantal kinderen zijn we nog druk aan het oefenen.

Inloop op het plein
Bij de inloop in de ochtend wordt het gelukkig alweer lichter! We gaan de goeie kant weer op.
We zetten de fietsjes buiten neer zodat de kinderen eerst lekker even kunnen spelen en wennen op het
plein. De kinderen kunnen zo heel makkelijk even naar juf toelopen om wat te laten zien of om iets te vertellen. Ook ouders hebben zo de gelegenheid om ons aan te spreken.
Als alle kinderen er zijn gaan we naar binnen en beginnen we in de kring. Even met elkaar zingen, welke dag
is het vandaag, hoe is het weer vandaag, dat zijn de dingen die we eerst altijd even doornemen.

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. Zeker niet op de dagen dat we nu
ook schoolfruit hebben.
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
De afgelopen periode hebben we verschillende thema’s behandeld. Nu staan de
vogels in de winter centraal, eerder hebben we het gehad over de Noord- en Zuidpool.

Eten maken voor de vogels
Alle leerlingen in de onderbouw hebben gezamenlijk eten gemaakt voor de
vogels in de winter. Ze hebben vetbolletjes gemaakt, die ze mee naar huis
mochten nemen en daar in de tuin op te hangen. De pindakaasrolletjes zijn
opgehangen bij de wilgentakkenboog op het schoolplein, zodat de kinderen
vanuit de klas kunnen observeren of er vogels op af komen.

Rekenen
In groep 2 werken we sinds kort met een rekencircuit. Gedurende het circuit
gaan de leerlingen dan drie onderdelen bij langs. Bijvoorbeeld wegen en
meten. Hiermee zijn de kinderen meer betrokken en leren ze spelenderwijs
rekenen passend bij het thema.
Ook experimenteren wij met muziek en rekenen. Door middel van een xylofoon met hoge en lage klanken
herkennen en dat koppelen aan 1 tel of 10 tellen bijvoorbeeld.

Stopmotion
Tijdens leskracht werken groep 3 en 4 samen. Ze hebben als opdracht gekregen
een stopmotion te maken. We zijn begonnen met een filmpje in de klas over de
noord en zuidpool. Later hebben de kinderen hier met hetzelfde onderwerp een
spel buiten gedaan. Vervolgens mochten de kinderen allemaal dingen dieren
mensen uitknippen die te maken hebben met de zuidpool. Deze legende ze vervolgens op een groot blauw papier. Nu moeten ze er een verhaal bij maken. Als
laatste opdracht moeten de kinderen een filmpje maken door middel van foto’s
maken en dan achterelkaar aanplakken en dan afspelen (een stop motion).

Letterfeest
Vrijdag 11 februari hebben groep 3 en 4 het Letterfeest samen gevierd. Vorig jaar heeft dit door de schoolsluiting niet plaats kunnen vinden, daarom was het nu een gezamenlijk feest van groep 3 en 4. Het Letterfeest vindt plaats als kinderen alle letters kennen. Dit moet natuurlijk gevierd worden!
Er zijn letterspelletjes gespeeld, bewegend leren opdrachten en er werd geproost op het behaalde resultaat!
Aansluitend werden ook de letterdiploma’s uitgereikt.
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Nieuws uit de groepen
Groep 4
In the spotlights
In de klas hangt sinds kort iets speciaals... Elke week staat iemand
uit de klas 'in de spotlights'. De rest van de groep schrijft dan een
complimentje voor deze persoon. Wanneer je in de spotlights staat,
mag je ook een complimentje aan jezelf schrijven. Aan het einde van
de week, gaan de geschreven complimentjes mee naar huis.
Dit zorgt niet alleen voor een fijne groepssfeer, de kinderen leren
daarbij ook wat voor soort complimenten je kunt geven.

Thema winter: Noordpool en Zuidpool
De afgelopen weken hebben we gewerkt aan het thema winter
(Noordpool en Zuidpool) met groep 3/4. Zo hebben de kinderen
geleerd waar de Noordpool en Zuidpool liggen, hoe het er daar
uitziet en welke dieren er leven. Dit deden we door middel van
bewegend en spelenderwijs leren. Ook zijn we bezig met het maken
van een ‘stop motion’ filmpje over de Noordpool.

Nationale Voorleesdagen
Tijdens de Nationale Voorleesdagen 2022 hebben we stilgestaan bij poëzie. De kinderen hebben kennis gemaakt met de dichtvorm 'elfje' en hebben er zelf eentje geschreven over de winter.
Natuurlijk hebben we deze daarna ook voorgedragen aan elkaar. Want (voor)lezen is niet alleen heel leuk,
maar ook heel goed. Zo was er een heuse voorleeswedstrijd voor groep 3/4. De kinderen lazen allemaal een
stukje voor uit een boek aan elkaar. Aan het einde werd er gestemd voor de 'beste voorlezer'. De winnaar
mocht daarna bij groep 1 voorlezen.
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Nieuws uit de groepen
Groep 5/6
Onderzoekend leren
We zijn bezig met onderzoekend leren met het thema Noord- en
Zuid Pool; wat zijn de gevaren van de opwarming van de aarde.
We hebben in groepjes mindmaps gemaakt van wat we al weten van
de 2 polen. We onderzoeken wat klimaatverandering is en wat voor
gevolgen het heeft voor Nederland. Ook gaan we nadenken over of
er manieren zijn om klimaatverandering te verminderen. Dit alles bij
elkaar gaan de kinderen aan elkaar presenteren.

Creatief
Om in het thema winter te blijven hebben we ook nog een aantal
creatieve opdrachten gemaakt. Zo hebben we met potlood en een
sjabloon ijsberen gemaakt, en op de ramen in het lokaal hangt een
zelfontworpen pinguïnkolonie. Ook hebben we kopjes warme chocolade
melk geverfd, wauw wat zien die er kleurrijk uit!

Schrijven
We zijn ook druk met motorische oefeningen. We leggen daarbij ook de
link naar het schrijfonderwijs. Bij de schrijfletters leren we op een andere
manier naar deze letters kijken: hoe zien ze eruit, zijn er veel rechte of
juist veel gebogen lijnen? Door er op deze wijze naar te kijken merken we
dat leerlingen zich bewuster zijn van hun handschrift. Want hoewel we
ook Chromebooks graag gebruiken blijft schrijven en een goed handschrift ook zeker belangrijk!

Sqeezies
Tijdens het zelfstandig werken mogen de kinderen een sqeezie/stressbal
in hun hand houden om zich beter te kunnen concentreren/focussen op
hun werk. Het friemelen helpt om je hoofd ergens bij te houden en je
hersenen te activeren.
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Nieuws uit de groepen
Groep 7/8
Thema Winter
Tijdens het thema winter hebben de leerlingen bij het
onderzoekend leren onderzoek gedaan nar de ijstijd.
Hoe is deze ontstaan en wat leefde er? Er volgden
prachtige presentaties die ze aan elkaar hebben gepresenteerd en op deze manier ook veel van elkaar
leren.
Hierbij staan niet alleen de doelen van wereldoriëntatie centraal, ook andere vaardigheden komen hierbij
aan bod. Het is mooi om te zien hoe leerlingen steeds
digitaal vaardiger worden: het maken en delen van
een presentatie, informatie opzoeken, verschil in
bronnen. Waardevolle vaardigheden voor de toekomst!
Binnen de thema’s leggen we ook de koppeling naar andere vakken. Zo hebben de leerlingen bij taal mooie
verhalen geschreven over de winter die ze vervolgens in het kader van de voorleesdagen aan elkaar hebben
voorgelezen.

Groep 8
De leerlingen van groep 8 zijn al druk bezig met hun oriëntatie voor een middelbare school, zij hebben al een
aantal scholen kunnen bezoeken tijdens open en doe-dagen.
Bij de driegesprekken hebben we het ook over een passend niveau voor het voortgezet onderwijs. Hierbij
draait het niet alleen om toetsresultaten en kennis, maar ook op welke manier je het beste leert en werkt.
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