Nieuwsbrief
Nr. 1 - augustus 2022

Beste ouders / verzorgers van De Opslach,
De zomervakantie zit er alweer bijna op! Deze week zijn we al druk
geweest met de laatste voorbereidingen van het nieuwe schooljaar, zodat
we maandag een fijne start kunnen maken met een nieuw schooljaar.
‘De Opslach draait door’ is het thema van de eerste Gouden Weken!
Team De Opslach

Agenda
Ma. 29 augustus
Start nieuwe schooljaar
Vr. 2 september
Clinic jeugdtriatlon gr. 5-8
Ma. 5 september
Inschrijving
driegesprekken
Woe. 7 september
Schoolfotograaf
Vr. 9 september
Scheepvaartmuseum gr.
3/4
Ma. 12 sept. t/m vr. 16
sept.
Gespreksweek
Vr. 16 september
Jeugdtriatlon gr. 5 t/m 8
(onder schooltijd)
Do. 22 september
Molenexcursie gr. 5 t/m 8
naar de Zaansche Schans

Bedankt!
Via deze weg willen we Evy, Hidde, Nynke, Hidde, Fimme, Ylva, Finn, Niels,
Wouter, Lucas, Tom en hun ouders/verzorgers enorm bedanken voor het
oppassen op de schooltuin. Het was een droge en warme zomer maar
alles staat er nog prachtig bij, heel fijn!

Kijk voor meer data in
onze school-app Parro!
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Algemene informatie
Gouden Weken: De Opslach draait doorrrr!
De eerste weken van een schooljaar zijn erg belangrijk.
We noemen het ook wel de Gouden Weken.
In deze weken wordt de basis gelegd voor het hele schooljaar. Een nieuwe
groep en soms een nieuwe leerkracht.
Die belangrijke basis begint bij een fijne sfeer op school en dat iedereen
zich prettig voelt. Kennismaking en groepsvorming staan dan ook
centraal.
Dit jaar is het startthema: ‘De Opslach draait doorrr!’.
Een thema waarbij molens centraal staan. Om een molen te laten draaien
heb je uiteraard wind nodig. Binnen de molen staat alles met elkaar in
verbinding met tandwielen. Het kan nog zo hard waaien, maar wanneer
er een tandwiel ontbreekt, zal de molen niet draaien.
In een nieuwe groep bouwen we samen bouwen we samen aan een fijne
sfeer waarin we kunnen leren, ontdekken en plezier hebben, waarbij élk
tandwiel een belangrijke bijdrage levert!
Daarnaast neemt techniek, natuur en cultuur een belangrijke plaats in bij deze eerste weken.

De eerste schooldag
Maandag 29 augustus is de eerste schooldag van het nieuwe schooljaar.
Deze dag ontvangen we alle leerlingen van groep 1 t/m 8 buiten op het plein. De molen staat klaar, of deze
ook zal draaien is afhankelijk van de wind…
Ouders/verzorgers zijn ook van harte welkom op het plein, de koffie/thee staat klaar in de leerlingarena.
Na deze gezamenlijke start buiten, gaan alle leerlingen met hun groepsleerkracht naar binnen om daar in de
klas op te starten met de groep.

Parro-app
Onze school-app is weer actief! De groepen zijn aangepast naar dit schooljaar.
We gebruiken de app o.a. voor korte mededelingen vanuit school/de klas, agenda en
de inschrijving voor gesprekken. Ook even kort contact met de leerkracht is mogelijk.
Werkt de app niet? Dan kan een update van de app de oplossing zijn.
Mocht dat niet de oplossing zijn, dan horen we dat graag via info.opslach@kykscholen.nl

Gymdagen i.v.m. gymkleding
Dinsdag en donderdag.
De gymkleding van groep 1/2 blijft gedurende de hele week op school aangezien zij (buiten of binnen) meer
bewegingsmomenten hebben. Weekends kan de gymkleding mee naar huis.
Meester Kees, verzorgt de gymlessen op donderdag voor alle groepen, dit zijn de toestel-lessen.
De spel-lessen worden gegeven door de eigen leerkracht.
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Algemene informatie
Dagelijks mee
Alle leerlingen nemen dagelijks fruit/drinken mee voor in de fruitpauze,
lunch voor in de lunchpauze.
Daarnaast nemen zij een theedoek mee, deze gaat bij beide pauzes op tafel als tafelkleedje. Dit staat niet
alleen gezellig maar is ook handig voor het morsen en om samen te zorgen voor een schone tafel/werkplek.

Activiteiten/ouderhulpboekje
In de eerste weken krijgen alle oudste kinderen het activiteiten/ouderhulpboekje mee naar huis. De Opslach
zou niet dezelfde school zijn zonder de geweldige inzet van vele ouders en verzorgers.
Voor het komende schooljaar willen we graag weten waarin ouders actief willen zijn, dit kan middels de
invullijst. Op die wijze hoeven we voor bepaalde activiteiten gedurende het jaar niet telkens een oproep te
doen.

Kalender
Ook dit schooljaar krijgt elk gezin weer een schoolkalender mee met daarop alle belangrijke data. Deze
wordt in september aan alle oudste kinderen meegegeven. De meest actuele data zijn altijd te vinden op de
eerste pagina van de nieuwsbrief en in onze schoolapp Parro.

Nieuwe mailadressen
Onze onderwijsstichting Gearhing is sinds 1 januari 2022 samen met Odyssee gefuseerd tot Stichting KyK:
Krêft yn Kollektyf.
Zodoende hebben we nieuwe mailadressen gekregen, eindigend op @kykscholen.nl.
Medewerkers:
paula.deboer@kykscholen.nl
astrid.reitsema@kykscholen.nl
wendy.duivenvoorde@kykscholen.nl
angela.broersma@kykscholen.nl
valerie.hutten@kykscholen.nl
oda.altenburg@kykscholen.nl
wietske.dejong@kykscholen.nl
maura.schuurmans@kykscholen.nl
hilly.velde@kykscholen.nl
kees.zuidema@kykscholen.nl
gretha.rijpstra@kykscholen.nl
ewoud.vanderweide@kykscholen.nl
Schoolmailadres:
info.opslach@kykscholen.nl
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Algemene informatie
Even voorstellen...
Twee nieuwe gezichten die het team van de Opslach komen versterken:
Terwijl juf Angela momenteel met zwangerschapsverlof is, vervangt juf Valerie Hutten haar zolang.
Verder sluit ook juf Wietske de Jong bij ons team aan. Beiden hebben voor de zomervakantie al even kennis
gemaakt met de leerlingen, hieronder stellen zij zich graag even voor:
Juf Valerie
Hoi! Ik stel me graag even aan jullie voor. Mijn naam is Valerie, 26 jaar en ik
werk een deel van dit schooljaar als leerkracht op de Opslach in groep 3.
Ik woon in Leeuwarden en houd me vooral veel bezig met hetgeen waar ik
met liefde voor heb gestudeerd: juf zijn in het basisonderwijs. Ik geniet
enorm van het werken met kinderen en vooral om ze een stapje verder te
brengen in hun ontwikkeling. Als leerkracht sta ik voor de verbondenheid in
de klas. Wanneer ieder kind zich goed voelt en zijn/haar plekje heeft
gevonden, kunnen we samen genieten van de verdere ontwikkeling!
Tot snel!
Valerie
Juf Wietske
Hallo! Mijn naam is Wietske de Jong, ik ben 24 jaar en ik woon in Arum. Na
drie jaar gewerkt te hebben in Balk, ben ik vanaf dit schooljaar werkzaam bij
de Opslach. Op maandag t/m woensdag sta ik voor groep 5/6 en op vrijdag
in groep 4. In mijn vrije tijd vind ik het leuk om te volleyballen, kaatsen, tuinieren of te koken. Ook houd ik van een spelletje of het lezen van een boek.
Daarnaast ga ik graag met familie of vrienden er op uit.

Ik heb er veel zin in om komende week van start te gaan en ik kijk er naar uit
om er met elkaar een leerzaam en gezellig schooljaar van te maken!
Graag tot ziens!
Wietske

Groepsindeling start schooljaar 2022-2023
Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Groep 1/2

Juf Paula

Juf Paula

Juf Paula

Juf Astrid

Juf Astrid

Groep 3*

Juf Wendy

Juf Wendy

Juf Wendy

Juf Valerie

Juf Valerie

Groep 4*

Juf Oda

Juf Oda

Juf Oda

Juf Oda

Juf Wietske

Groep 5/6

Juf Wietske

Juf Wietske

Juf Wietske

Juf Maura

Juf Maura

Groep 7/8

Juf Maura

Juf Hilly

Juf Hilly

Juf Hilly

Juf Hilly

Overige

Meester Kees is onze vakleerkracht bewegingsonderwijs op donderdag
Juf Maura is op dinsdag en woensdag aanwezig voor extra ondersteuning
Juf Gretha is als intern begeleider (IB) wisselend aanwezig op maandag/dinsdag
Meester Ewoud is als locatiecoördinator (loco) aanwezig op maandag/dinsdag/woensdag

*Het groepsdoorbrekend leren ontwikkelt zich mooi verder en zal na de zomer alleen maar meer vorm gaan
krijgen. Groep 3 en groep 4 zullen gaandeweg naar elkaar toe groeien en 1 basisgroep vormen.
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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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