Nieuwsbrief
Nr. 8 - juni 2022

Beste ouders / verzorgers van De Opslach,
Waar blijft de tijd, we gaan alweer richting zomer! Afgelopen weken hebben
alle groepen genoten van hun schoolreisjes en schoolkamp.

Agenda
Do. 30 juni
Rapporten mee naar huis

Het nieuwe schoolplein is weer een nieuwe fase verder en heeft letterlijk wat
Vr. 1 juli
kleur gekregen met een aantal zitjes én spelelementen op de tegels waar al
Sportdag KV Wommels
volop gebruik van wordt gemaakt. Voor de zomervakantie hopen we dit
samen met leerlingen en ouders officieel te openen met een mooi pleinfeest! Groep 3 t/m 8
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

Ma. 4 juli t/m vr. 8 juli
Week v.d. gesprekken
Di. 12 juli
Afscheid groep 8
Woe. 13 juli
Pleinfeest
Do. 14 juli
Laatste schooldag

Vr. 15 juli
Start zomervakantie

Algemene informatie
Week van de gesprekken
In week 27 is het de week van de gesprekken, tijd om terug te kijken op
het afgelopen halfjaar.
Oudergesprekken: Voor groep 1, met ouder(s) en leerkracht(en)
Driegesprekken: Voor groep 2 t/m 7, met kind, ouder(s) en leerkracht(en)
De inschrijvingen zijn maandag via onze school-app geopend, mocht er
geen geschikt moment tussen zitten, neem dan even contact op met de
groepsleerkracht.

Kijk voor meer data in
onze school-app Parro!

Rapporten
In verband met de sportdag voor groep 3
t/m 8 op vrijdag 1 juli a.s. krijgen alle
leerlingen hun rapport mee op
donderdag 30 juni.
Het rapport is er nog in de huidige vorm
zoals jullie dat kennen.
Naar aanleiding van de ouderavond met
waardevolle input van veel
ouders gaan we volgend schooljaar
verder met de ontwikkeling van een
nieuwe vorm van het rapport.
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Algemene informatie
Sportdag kaatsvereniging groep 3 t/m 8
Vrijdag 1 juni organiseert de kaatsvereniging in het kader van haar jubileum een
sportdag voor groep 3 t/m 8 van beide scholen in Wommels.
Meenemen: rugzak met fruit en lunch. Een hervulbaar flesje kan handig zijn.
Kledingadvies: sportieve kleding en schoenen, houd verder het weerbericht in de gaten.
Denk bij mooi weer even om het insmeren met zonnebrandcrème.
De leerlingen zijn om reguliere schooltijden uit. We starten ‘s ochtends gewoon op school.
Let op: We eindigen de dag op het sportveld, leerlingen kunnen om 14:05 uur dus vanaf het sportveld
worden opgehaald of vanaf daar zelfstandig naar huis.

Pleinfeest: woensdag 13 juli
Woensdag 13 juli a.s. is het pleinfeest voor alle leerlingen en ouders/verzorgers van de Opslach!
Inloop is om 17:45, start om 18:00 uur. Een avond met lekkere hapjes, prachtige optredens én de officiële
opening van het nieuwe schoolplein.

Skoalreiske-Wille yn it Kameleondoarp!
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Nieuws uit de groepen
Groep 1
Welkom
Een warm welkom voor Jildau en Lars. Een hele fijne tijd toegewenst bij ons op De Opslach!
Er zijn ook baby’s geboren! Truze kreeg een zusje, Yfke kreeg een broertje. Van
harte gefeliciteerd en natuurlijk ook de ouders veel geluk en slaap toegewenst!

Thema: Zomer & IJswinkel
De laatste weken van dit schooljaar werken we in de klas aan een echte
ijscowinkel, waar je hoorntjes met een bolletje ijs kunt kopen. We hebben
verschillende smaken, zoals, mango, meloen, aardbei, vanille.

Woordenschat
Bij elk thema leren de kinderen weer heel veel nieuwe woorden. De woorden
die o.a. bij dit thema horen zijn: ijsco, bolletje, hoorntje, tent, zwembroek,
bikini, zandkasteel, emmertje, schep, strand

Schoolreisje 3 juni:
We hadden fantastisch weer tijdens het schoolreisje naar de Naturij
in Drachten. Het was even een eindje rijden, maar dan heb je ook
wat!
Allerlei speeltoestellen waarop de kinderen konden klimmen,
klauteren, glijden. Ook waren er veel beesten zoals konijnen,
varkens, muisjes, emoes, maar ook reptielen! Er was een prachtig
blote voeten pad door het bos, waarbij we door het moeras in de
blubber en door de modder hebben gelopen. Ook een indoor
ballenbak à la Monkey town. Daarnaast was er een heus
verkeersplein, waar de kinderen met skelters door heen konden
crossen.
Maar natuurlijk wel op de rem voor het zebrapad of het rode stoplicht. Een patatje met limonade maakte de
dag tot een waar feestje met als afsluiting een heerlijk ijsje.
Alle ouders die met ons mee waren -hartelijk bedankt- voor het rijden en de begeleiding!

Vlinders
Vlinders: in elke klas hebben we rupsen en poppen laten
uitkomen. In een klein tentje werden de vlinders geboren op een
bedje van koolbladeren en sla. Met alle kinderen hebben we de
vlinders - de “koolwitjes”- losgelaten buiten op het plein.

Tuin
Wat hebben we al veel groente en fruit kunnen oogsten! Heerlijke
sla en prachtige rode aardbeien. We hebben er met de school
heerlijk van genoten. Van de sla is een heerlijke salade gemaakt
door de leerlingen en de aardbeien zijn genuttigd op een heerlijk
beschuitje!! Er groeit nog wortel, sla, rode biet, prei. Op naar de
volgende oogst!
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Nieuws uit de groepen
Groep 2/3
Oogst uit eigen tuin
In het begin van het schooljaar hebben wij natuurlijk veel aandacht besteed
aan het gereed maken van onze moestuin. Elke week zien we weer nieuwe
groentes/kruiden soorten groeien. Begin juni was het dan eindelijk zover en
mochten wij met de kinderen van de onderbouw de aardbeien oogsten. Dit
was natuurlijk niet genoeg voor de hele school, maar daar hadden we wel een
oplossing voor. Dankzij de kanjers van groep 3/4 die al het fruit voor ons gesneden hebben, was het mogelijk om voor de hele school een beschuitje met
aardbeien te verzorgen.

Laatste thema van het schooljaar
We hebben het thema techniek net afgerond en zijn onlangs gestart met het
thema "ijswinkel". Dit is een thema dat goed aansluit bij de belevingswereld
van de kinderen. De komende weken gaan we dan ook nog aan de slag met
het zelf maken van ijs en hopen wij deze uiteindelijk ook te kunnen proeven. Daarnaast zijn we al druk in de
weer geweest met het zelf ontwerpen van een IJSwinkel. Hierbij mochten de kinderen alles zelf bedenken. Er
waren zelfs kinderen uit groep 2, die wel een poster wilden maken met de tekst "ijswinkel de gele bij!!! Hoe
knap is dat!

Sloophoek
Tegenwoordig hebben we een sloophoek op school en deze valt goed
in de smaak!! De kinderen hebben de mogelijkheid om diverse oude
apparaten uit elkaar te halen en deze "deels" weer in elkaar te zitten.
Daar oefenen de leerlingen omgaan met
verschillende soorten gereedschap (dit stimuleert de ontwikkeling
van de fijne motoriek).

Thús by de greidefûgels
We hebben een bezoek gebracht aan de Vogelkijkhut in Wommels.
Drie enthousiaste mensen hebben ons meegenomen in de wereld van de
weidevogels.
Een van de medewerkers liet ons zien wat we allemaal tegen kunnen komen
in het leefgebied van een de vogels. De kinderen leerden hoe de vogels aan
hun eten kwamen, welke dieren er nog meer leefden (ree, haas) etc.
Een ander medewerker ging met ons de vogelkijkhut in en hier mochten de
kinderen met echte verrekijkers kijken welke vogels er allemaal leefden in
het gebied.
Bij de laatste gingen we kijken wat er allemaal in de sloot leefde. Met echte
netjes gingen de kinderen op zoek naar beestje in de sloot. Vervolgens gingen we ze bekijken en opzoeken op een kaart.
Daarna hebben we nog heerlijk gepicknickt buiten.
Een zeer geslaagde en leerzame dag.
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Nieuws uit de groepen
Groep 4
Schoolzwemmen
Tot de zomervakantie heeft groep 3/4 elke dinsdag een les schoolzwemmen in
zwembad De Klomp. Er wordt van alles gedaan: springen, duiken, door het gat...
De zwemtechnieken worden geoefend en daarnaast wordt er gewerkt aan
zwemplezier. Aan het eind van elke zwemles mogen de kinderen nog van de
glijbaan of even heerlijk spelletjes spelen in het zwembad.

Thús by de greidefûgels
Met groep 2 t/m 4 hebben we een bezoek gebracht aan weidevogelgebied Skrok
in Wommels. De kinderen gingen daar aan de slag met verrekijkers, visnetten,
zoekkaarten en insectenkijkers. Zo hebben ze zich verdiept in de leefomgeving van
de vogels op het land, in het water en in de lucht. Wat een enthousiasme en betrokkenheid!

Thema wetenschap & techniek
De afgelopen weken hebben we schoolbreed gewerkt aan het thema wetenschap & techniek. Zo hebben de
kinderen van groep 4 verschillende proefjes gedaan met water en wind, bijvoorbeeld door een zelfgemaakte
windwijzer. Het ontdekkend leren stond hierbij voorop.
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Nieuws uit de groepen
Groep 5/6
De laatste loodjes……
Het schooljaar zit er alweer bijna op!! Wat hebben we dit jar veel geleerd en veel leuke dingen gedaan.
In dit groepsstukje van groep 5/6 een kleine compilatie van de bijzondere dingen die we dit schooljaar gedaan hebben:
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Nieuws uit de groepen
Groep 7/8
De IEP eindtoets hebben de leerlingen met goed resultaat afgesloten. Iedere leerling zit op het juiste niveau.
Dat is altijd fijn om een bevestiging te krijgen dat je het kunt.
De presentaties van alle leerlingen persoonlijk zijn geweest. Mooie onderwerpen en erg divers. Daarvan leert
iedereen weer heel veel.
Groep 8 werkt nu ook toe naar het laatste stukje van hun schoolloopbaan. De
Film. Een mooi voorbeeld van het samenwerken en goed kunnen overleggen
om het voor iedereen tot een goed resultaat te kunnen krijgen. Plannen,
organiseren, elkaar respecteren, deadline hijgend in de nek en dan nog een
goed eindproduct neerzetten. Wat een groot leermoment.
Naar verwachting is het resultaat een professioneel resultaat. De film is voor de
ouders van groep 8 te zien op de afscheidsavond van groep 8. Deze is op
dinsdagavond 12 juli. De uitnodiging en het programma volgt.

Groep 7 is nog bezig met de IEP toetsen. Deze volgen nu een ander spoor. Zij
zijn nog hard aan het werk met de basisvakken; taal, rekenen en lezen horen
nog bij de dagelijkse bezigheden. Ze kunnen afkijken hoe groep 8 e.e.a. doet
wanneer ze even iets komen vragen of mededelen.
Afgelopen periode hebben de leerlingen 3 keer gezwommen in het zwembad. Ze hebben een Fierljepclinic
gehad in Winsum. Daarnaast het dorpsfeest, een korfbalclinic op dinsdag, Djembeles op woensdag en vrijdag
nog kunnen kennismaken met kickboksen, dance en bootcamptraining.
Komende week staat weer een sportdag op het programma. Deze is in Wommels.
Hiermee werken we toe naar de laatste paar weken van dit schooljaar. Afscheid nemen van groep 8. Voor
alle leerlingen een afsluiting van een prachtig schooljaar met hele mooie momenten en veel leermomenten.
We kunnen spreken van een vliegend schooljaar, waarin iedereen weer een prachtige vaart heeft gemaakt.
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