Nieuwsbrief
Nr. 7 - april 2022

Beste ouders / verzorgers van De Opslach,
Het voorjaar, altijd één van de mooiste perioden op school. Het moment dat
de vogels weer hun intrek nemen in de neststenen bij het plein, dat alles
weer groen wordt en begint te bloeien. De bloembollen die de leerlingen
eerder hebben geplant komen prachtig op en ook de in het najaar gemaakte
wilgentunnel kleurt al langzaam groen.
Binnen is er in de onderbouw onderzoek gedaan naar takken en schoolbreed
is er weer gezaaid voor de schooltuin. Nu het weer wat beter wordt kunnen
we ook de buitenlessen meer toepassen.
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
Do. 28 april t/m vr. 6 mei
Meivakantie/teamdagen
Zo. 8 mei
Moederdag
Di. 10 mei
Start schoolzwemmen
groep 3 en groep 4
Ma. 23 t/m woe. 25 mei
Schoolkamp groep 7/8
Woe. 25 mei
Schoolreisje groep 3 t/m 6
Do. 26 t/m ma. 30 mei
Hemelvaartsweekend en
teamdag, leerlingen vrij

Algemene informatie

Vr. 3 juni
Schoolreisje groep 1/2

Koningsdag: Schoolvoetbal Easterlittens
Tijdens Koningsdag was het jaarlijkse Geert Engbers Schoolvoetbaltoernooi
in Easterlittens.
Twee teams met toppers van onze school hebben naast een mooi samenspel én plezier het ook nog ver weten te schoppen! Dit na (voor beide
teams) spannende penalty-rondes.
Er waren vele ouders, toeschouwers én
uiteraard onze trouwe schoolhond als mascotte aanwezig om de teams
met hun coaches aan te moedigen.
Het team in de poule 7-7 jongens met coach Ronny is als 4e geëindigd.
Het team in de poule 4-4 jongens met coach Frans Pyter ging met de 1e
prijs én wisselbokaal terug naar Wommels.

Ma. 6 juni
Pinksteren, vrij
Ma. 13 juni
Schoonmaakavond
Kijk voor meer data in
onze school-app Parro!
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Algemene informatie
Start schoolzwemmen groep 3 & 4
Dinsdag 10 mei starten de leerlingen van groep 3 en groep 4 weer met het
schoolzwemmen.
Sport en beweging is belangrijk, niet alleen voor je gezondheid maar ook voor je hersenontwikkeling!
Op onze school hebben we naast de reguliere gymlessen een extra sportaanbod. Voor groep 3 en groep 4 is
dat het schoolzwemmen, dit start na de meivakantie in zwembad de Klomp, op loopafstand van de school.
Tijdens het schoolzwemmen staan de basisvaardigheden en het plezier in zwemmen centraal.
De ouders van groep 3 en groep 4 hebben hierover een informatiebrief ontvangen per mail.

Koningsspelen
Vrijdag 22 april waren de
Koningsspelen.
Starten met een goed ontbijt, gezellig
met alle leerlingen van de school.
Na de verbouwing van vorig jaar kon
ook dit letterlijk groepsdoorbrekend,
met alle tussendeuren open!
Na het ontbijt actief naar buiten voor
sport & spel! Een geslaagde dag, dank
aan alle ouders die
hierbij hebben geholpen!

Tevredenheidspeiling: 8,8!
Tijdens de ouderavond hebben we ook de uitkomsten van de tevredenheidspeiling gedeeld.
Ouders geven onze school een gemiddeld rapportcijfer van een 8,8 en daar zijn we zeker blij mee!
Dat leerlingen met plezier naar school gaan,
het contact met medewerkers én informatie van
wat er op school gebeurd zijn de onderdelen die
ouders/verzorgers het meest waarderen met maar
liefst een 9,2.
Informatie over het kind en het aansluiten bij het
niveau van het kind zijn de onderdelen die het
laagst scoren met gemiddeld een 8,3. Nog steeds
een mooi cijfer, maar zoals jullie van ons gewend
zijn blijven we niet stil zitten en kijken we graag
naar wat er nog beter zou kunnen.

We vinden het mooi om terug te zien dat de onderdelen waar we mee aan de slag zouden gaan of inmiddels
al bezig zijn, terugzien in de uitslag. Middels een brainstorm over een nieuw rapport/portfolio en een update
over het groepsdoorbrekend leren (beide tijdens de ouderavond) hebben we daar opnieuw een stap in
gezet, hier werken we graag aan verder.
De tevredenheidspeiling vindt middels een enquête tweejaarlijks plaats. We hebben het bij de ouderavond
benadrukt maar doen dat hierbij graag nogmaals: wanneer er dingen zijn die goed gaan of juist beter
kunnen, laat het gerust weten zodat we dat direct mee kunnen nemen en niet in afwachting hoeven zijn van
de peiling.
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Algemene informatie
Ouderavond
Dinsdag 12 april was de ouderavond.
Eindelijk kon het weer, een ouderavond organiseren in
school. Met een mooie opkomst van ouders, een avond
van kennismaken en uitwisselen.
Onderwerpen die aan bod kwamen waren o.a. de schoolontwikkeling, meedenken over een nieuw rapport/
portfolio, groepsdoorbrekend werken en een impressie
van een aantal groepsdoorbrekende activiteiten.

Project Fûgelwacht
In de nieuwsbrief van februari kondigden we het project met Vogelwacht Wommels al aan. Intussen zijn
daarvan de eerste onderdelen al voorbij gekomen.
Groep 5 t/m 8 heeft een excursie gehad naar het Gruttoland bij Murk Nijdam in Wommels.
Cabaretier, schrijver én vogelliefhebber Jochem Myjer was één van de gasten in het glazen huis en kwam
daarvoor op school langs om voor te lezen aan alle leerlingen én uiteraard kon een foto moment niet
ontbreken. De leerlingen van groep 5 t/m 8 zijn ‘s middags op de fiets nog bij hem op bezoek geweest bij het
glazen huis.
Maar we ontvingen nog meer gasten: Friese kinderboekenschrijfster Lida Dykstra kwam langs in de onderbouw om voor te lezen en kunstenaar Onno C. Hooymeijer kwam in groep 5 t/m 8 langs voor een workshop
niet-bestaande vogels.
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Algemene informatie
Wisten jullie dat…… #Rots&Water
•Rots & Water een programma is voor weerbaarheid en sociale
vaardigheden?
•Je hiervoor een opleiding moet volgen om dit te kunnen geven?
•Meester Kees de basisopleiding al had?
•Meester Kees onlangs geslaagd is voor de specialisatietraining?
•Dat op de Opslach nu juf Paula én meester Kees deze trainingen
mogen geven?
•Dit een mooie aanvulling is op onze doorgaande lijn sociaal
emotionele ontwikkeling?

Wisten jullie dat…… #Lintjesregen
•Onze oud-directeur Feikje Toering een lintje heeft gekregen?
•Dit voor haar inspanningen in het onderwijs én verenigingsleven is?
•Het Greidhoeke goes Onderwijsproject hier een belangrijke rol in
had?
•Zij veel felicitaties van ouders heeft ontvangen en dat enorm heeft
gewaardeerd?
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Nieuws uit de groepen
Groep 1
Welkom
Een warm welkom voor Jurre en Jorrit! Een hele fijne tijd toegewenst bij ons op De Opslach!

Thema: Ruimtevaart & Techniek
Woordenschat
Bij elk thema leren de kinderen weer heel veel nieuwe woorden. De woorden bij dit thema zijn: planeet - raket - satelliet - lancering - sterrenkijker - ruimteschip - astronaut

Letters en cijfers
Elke week staat er een letter en cijfer centraal in de klas. Deze week is het de letter j van jas. De kinderen bedenken dan allemaal woorden die beginnen met de letter j. Het cijfer 5 staat deze week ook centraal. De kinderen leren op deze manier de letters en de cijfers op een speelse manier te herkennen en te benoemen.

Koningsspelen
Vrijdag 22 april hadden we met de hele school de Koningsspelen. Het thema van de koningsspelen is dit jaar:
"Voel je fit!". Iedereen mocht in de pyjama op school komen en we begonnen met een heerlijk en gezond
Koningsontbijt. Daarna hadden we oud Hollandse spelletjes op het plein met o.a. koekhappen, sjoelen, blikgooien, zaklopen, stoepkrijten, dansen enz. Mooi om te zien hoe goed de kinderen met de spelletjes kunnen
samenwerken! Ouders bedankt voor alle hulp van deze feestelijke Koningsspelen!

Lammetjes kijken op de boerderij
Donderdag 21 april zijn de kinderen van groep 1,2 en 3 naar de boerderij van de
Fam. Poelsma geweest om de jonge lammetjes te bewonderen! Wat een prachtig gezicht! De kinderen mochten de lammetjes aaien, voeren en vasthouden.
De vader van Yme vertelde hoe de lammetjes worden geboren en hoe ze verzorgd moeten worden. We hebben ook heerlijk geluncht met knakworstjes,
broodjes, limonade en een ijsje!
Familie Poelsma bedankt voor deze gastvrije ontvangst op jullie boerderij en
ook alle rijders bedankt voor het halen en brengen!
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Nieuws uit de groepen
Groep 2/3
Groep 2 is de afgelopen periode bezig geweest in de moestuin. Hier zijn wortelen,
rode biet, sperziebonen en sla geplant. Door de goede verzorging van de leerlingen is dit nu allemaal aan het
groeien in de moestuin.

Pootaardappel
De onderbouw heeft meegedaan aan het project over de
pootaardappel. Hoe ziet die eruit en hoe groeit de pootaardappel? We hebben een open pot zodat, de leerlingen kunnen
zien hoe de pootaardappelen groeien. Over 100 dagen kunnen we hopelijk de aardappelen oogsten.
Ook hebben de leerlingen een getallenwandeling in de wijk
achter de school gemaakt. Hierbij hebben de leerlingen
geoefend met even en oneven getallen door op de
huisnummers te letten.

Wandelende takken & Takkenles
Juf Ericka had nog wandelende takken thuis. De leerlingen
waren hier zo enthousiast over, waarna juf Ericka 4 wandelende takken mee naar school heeft genomen. De leerlingen
die het leuk vonden mochten de wandelende takken op de
hand hebben.
Ook hebben we gekeken hoe de wandelen takken er uit
zagen. De leerlingen kwamen erachter dat de takken die
roze en rood waren bij de oksel zwanger waren. Deze eitjes
verzamelen we steeds. Eitjes en poepjes van de tak lijken op
elkaar, maar de leerlingen hebben geleerd hoe ze dit uit
elkaar kunnen houden. Een eitje is namelijk rond en poepjes zijn ovaal/langwerpig.

Pien & Trien
Pien en Trien kwamen op bezoek bij de Opslach. Dit waren twee juffen
die verkleed waren, maar dat hadden de leerlingen echt niet door!

Vogels
We hebben gebruik gemaakt van een leskist over vogels. Daarmee hebben de kinderen allemaal opdrachten gemaakt en zelf in hun eigen kijkhut vogels mogen spotten.
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Nieuws uit de groepen
Groep 4
Groen Doen
In het kader van natuuronderwijs hebben de kinderen van groep 3/4 activiteiten gedaan rondom de vogelleskist van GroenDoen. Zo werden er in groepjes opdrachten uitgevoerd waarbij de kinderen kenmerken en
de leefwijze van vogelsoorten ontdekten en onderzochten. Ook kregen de kinderen een gastles over takken.
De kinderen ontdekten hierbij welke tak bij welke boom hoort en gebruikten hierbij echte takken en zoekkaarten.

Rots & Water
Na de meivakantie krijgt groep 4 (naast de reguliere gymlessen) wekelijks een les Rots en Water van meester
Kees. Rots en Water richt zich op het positief ontwikkelen van sociaal/emotionele competenties. Rots staat
voor eigen grenzen aan kunnen geven, zelfstandig beslissingen kunnen nemen en een eigen weg kunnen
gaan. Water staat voor communicatie, kunnen luisteren, samen naar oplossingen kunnen zoeken en de grenzen van anderen kunnen respecteren. Dit zorgt ervoor dat leerlingen meer inzicht krijgen in sociale situaties
en de impact van hun eigen gedrag.
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Nieuws uit de groepen
Groep 5/6
Rekencircuit
Elke vrijdag heeft groep 4 tm 8 een rekencircuit met één leerdoel centraal. Afgelopen periode was dit het
leerdoel meten en meetkunde.
De kinderen gingen in kleine groepjes aan de slag met verschillende opdrachten waarbij de begrippen omtrek en oppervlakte centraal stonden.
Eén van de opdrachten was bijvoorbeeld maak van kranten 1 m2 en meet hiermee het klaslokaal op. Of is er
misschien een handiger manier om een klaslokaal op te meten. Kinderen moesten ook de omtrek en oppervlakte van het schoolplein op meten.
Elke week werden de opdrachten wat ingewikkelder en dus meer uitdagender. Door dit groepsdoorbrekend
(dus de oudste legt het uit aan de jongste in het groepje) en spelenderwijs te doen blijft het beter bij de kinderen beklijven.

Presentaties & spreekbeurten
We zijn begonnen met het geven van spreekbeurten. Eerst hebben we
afspraken gemaakt over hoe we het voor de kinderen die voor de klas
staan minder spannend kunnen maken.
Goed luisteren en niet lachen als iemand een foutje maakt of even zijn/
haar tekst kwijt is waren wel de belangrijkste dingen die naar voren
kwamen tijdens een klassengesprek. Nadat iemand een spreekbeurt
heeft gegeven, worden er in groepjes feedback gegeven a.d.h.v. een
formulier.
Deze formulieren worden kort nabesproken en daarna krijgt degene die
de spreekbeurt gehouden heeft ze mee naar huis. Tot nu toe hebben
we super leuke en mooie spreekbeurten gezien en gehoord!
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Nieuws uit de groepen
Groep 7/8
Afgelopen weken zijn wat anders geweest dan anders. Dit had natuurlijk te maken met het plotselinge ziekenhuisbezoek van juf Hilly. Gelukkig hebben we hier met elkaar de schouders onder kunnen zetten zodat
groep 7/8 gewoon naar school kon.
Op een aantal dagen heeft de groep nét iets anders les gehad. Zo hebben de leerlingen Chinees geleerd en
ook de creativiteitsdag viel zeker goed in de smaak.
Week van het geld én de week van de Lentekriebels
Daarvoor hebben we uiteraard ook e.e.a. gedaan.
De moeder van Nynke mochten we tijdens de week van het geld als gastdocent ontvangen die ons veel
geleerd heeft over verzekeren.
In de week van de Lentekriebels zijn we bezig geweest met het onderwerp verliefdheid. Ook kon daar
natuurlijk het grensoverschrijdend gedrag niet bij uitblijven. We kwamen tot de conclusie dat je elkaar dus
heel goed moet snappen én respecteren. Daar draait alles om.
Koningsspelen
Als parel op de weken kwam het Koningsontbijt met de hele school waarin de leerlingen
van groep 7/8 zich heel verantwoordelijk
voelden voor de jongere kinderen in de
school. Wat een voorbeeld voor goed burgerschap laat de groep zien! Geweldig om te
zien. De gehele dag was een succes!
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