Nieuwsbrief
Nr. 9 - juli 2022

Beste ouders / verzorgers van De Opslach,

Agenda

Met het thema ‘Samen bouwen’ zijn we dit schooljaar begonnen,
inmiddels hebben we e.e.a. afgebouwd en is het tijd voor vakantie!
We kijken terug op een goed schooljaar, waarin veel activiteiten weer als
vanouds (of nóg beter) zijn doorgegaan.
In deze Nieuwsbrief nog een kleine terugblik op de afgelopen periode en alvast een kleine vooruitblik op volgend schooljaar.
De nieuwsbrief met meer informatie over het nieuwe schooljaar komt in de
laatste vakantieweek uit.
Mochten er verder vragen zijn, geef
het dan gerust aan.

Vr. 15 juli
Start zomervakantie
Ma. 29 augustus
Start nieuwe schooljaar
Kijk voor meer data in
onze school-app Parro!

Team De Opslach

Pleinfeest
Met het pleinfeest hebben we samen met leerlingen,
ouders/verzorgers en leerkrachten dit schooljaar afgesloten.
Met muzikale optredens door de leerlingen en een
hapje/drankje met ingrediënten uit de schooltuin.
Dank aan de AC en alle andere ouders die hierbij hebben
geholpen! Top!
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Algemene informatie
Afscheid groep 8
De laatste schoolweek staat traditiegetrouw ook in het teken van afscheid.
Tijdens de afscheidsavond van groep 8 was de filmpremière van de film die de leerlingen van groep 8 zelf
hebben gemaakt, van script tot montage.
Aansluitend hadden Bouwvakker juf Dionne en bouwvakker juf Hilly voor iedereen een persoonlijk verhaal,
foto en spreuk. Klaar om elders verder te bouwen!
Van de leerlingen van groep 8 ontvingen we een mooie klok en een prachtig zelfgemaakt insectenhotel voor
op het plein.
Leerlingen en ouders van groep 8: bedankt voor de mooie tijd op de Opslach en we wensen jullie veel succes
en plezier op Voortgezet Onderwijs!
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Algemene informatie
Op rolletjes!
We vinden het altijd leuk om nog iets van oud-leerlingen te horen.
Een paar maanden geleden nam oud-leerling Thijs contact op, hij doet momenteel
de opleiding werktuigbouwkunde aan de ROC Friese Poort in Sneek.
De opdracht was dat zij voor een niet commercieel bedrijf iets zouden maken… al snel dacht Thijs samen met
zijn klasgenoot Wessel aan de oude basisschool van Thijs! Zij hebben hard gewerkt aan een prachtige kar die
we deze week in ontvangst hebben mogen nemen. Het duurde niet lang voordat de leerlingen er veel plezier
van hadden!

Op deze foto kijkt oud-leerling Thijs (rechts) nog vol passie naar hoe een computer er van binnen uit ziet…

Enkele jaren later heeft Thijs het technische vak al goed in de vingers en maakt hij een prachtige kar!
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Algemene informatie
Vakanties en teamdagen (margedagen)
In de eerste weken na de zomervakantie ontvangen alle gezinnen de
activiteitenkalender met daarop een overzicht van alle activiteiten voor het komende schooljaar.
Hierbij alvast een overzicht van de vakanties/vrije dagen voor het nieuwe schooljaar, we merken dat
gezinnen dit prettig vinden om alvast te weten:
11-10-22
17-10-22 t/m 21-10-22
02-11-22
21-11-22
05-12-22
23-12-22 t/m 06-01-23
10-01-23
07-02-23
27-2-23 t/m 3-3-23
6-04-23
7-04-23 t/m 10-04-23
27-4-23
28-4-23 t/m 05-05-23
5-5-23
18-05-23 t/m 19-05-23
29-5-23 t/m 30-5-23
16-6-23
19-6-23
28-6-23
21-07-23 t/m 1-09-23

Teammiddag - mentorentraining, leerlingen 12:15 uur vrij
Herfstvakantie
Teamdag
Teamdag - stichtingsdag
Sinterklaasviering, leerlingen groep 1 t/m 4 ‘s middags vrij
Teamdag + Kerstvakantie
Teamdag - mentorentraining, leerlingen 12:15 uur vrij
Teamdag - analyseren/rapporten
Voorjaarsvakantie
Teamdag - school en onderwijsteam
Paasvakantie
Koningsdag
Teamdag + Meivakantie
Bevrijdingsdag
Hemelvaartsdag
Pinkstervakantie + Teamdag (plan/evaluatiedag)
Dorpsfeest Wommels (60 min. kinderspelletjes, de rest van de dag vrij)
Teamdag
Teamdag - onderwijsteam
Teamdag + Zomervakantie

Teamdagen (margedagen)
Naast de landelijk vastgestelde vakanties/feestdagen waarop leerlingen vrij zijn, zijn er een aantal
margedagen die scholen naar eigen invulling in mogen zetten. Op deze dagen zijn leerlingen vrij en werken
we als team aan onderwijsverbetering.
Het aantal teamdagen is een berekening op basis van het aantal onderwijsuren. Leerlingen moeten aan het
eind van groep 8 een minimum aantal onderwijsuren hebben gevolgd. Hier zitten we op de Opslach ruim
boven. Leerlingen krijgen dus meer onderwijsuren en leerkrachten besteden dus meer tijd aan lesgevende
taken. Een deel van deze uren wordt als team/studiedagen ingepland, dit gebeurt jaarlijks in samenspraak
met de MR.

Voorheen planden we de teamdagen zoveel mogelijk op de maandagen en vrijdagen om
daarin ouders tegemoet gekomen, zodat dit aan het weekend vast zat geplakt en dit soms
kansen bood qua een lang weekendje weg. Op verzoek van een aantal ouders hebben we
hier nu geprobeerd een bredere spreiding over de dagen van de week van te maken.
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Noflike Simmer! | Fijne Zomer!

Foar no winskje wy elkenien in….
Voor nu wensen we iedereen een...

In de laatste week van de zomervakantie volgt
een nieuwsbrief met meer informatie
over het nieuwe schooljaar!
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