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Beste ouders / verzorgers van De Opslach,
Naast storm Corrie vliegt ook het schooljaar voorbij, we zijn alweer op de
helft! Zo halverwege kijken we altijd even met elkaar terug en vooruit. Met
bepaalde toetsen en observaties kijken naar de leerontwikkeling van leerlingen. Leerkrachten voeren kindgesprekken met leerlingen en voor de voorjaarsvakantie zijn er ook (drie)gesprekken met (leerling), ouder en leerkracht.
Een terug- en vooruitblik ook in deze nieuwsbrief.

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
Woe. 2 en do. 3 februari
Start Schoolzuivel
Vr. 4 februari
Teamdag, leerlingen vrij

Maandagavond 7 februari
Inschrijving gesprekken
Vr. 11 februari
Rapporten mee naar huis
Ma. 14 februari
Week v.d. gesprekken

Voorleesdagen
Wethouder Mark de Man van gemeente Súdwest Fryslân opende woensdag 26 januari de Nationale Voorleesdagen op school.
In de middenruimte waren de leerlingen van groep 1 t/m 4 bijeen gekomen, waar wethouder de Man vol enthousiasme het themaboek 'Maar
eerst ving ik een monster' voorlas. Ouders/leerlingen thuis en de leerlingen van groep 5 t/m 8 konden via het digibord in de klas live meekijken.

Ma. 21 feb. t/m vr. 25 feb.
Voorjaarsvakantie
Kijk voor meer data in
onze school-app Parro!

Waar we voorheen veel ouders, pakes/beppes en andere voorlezers de
school in haalden, lukt dat momenteel niet. In alle groepen is extra aandacht voor (voor)lezen.
En ook voor thuis, jong én oud: voorlezen blijft ontzettend leuk!
Zodra leerlingen zelf kunnen lezen, is luidop lezen de beste oefening om
dit nóg beter te laten gaan.
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Algemene informatie
Schoolfruit en schoolzuivel
Wekelijks kunnen de leerlingen genieten van Schoolfruit. Drie keer per week
krijgen zij een stuk groente/fruit, het fruitmenu delen we elke maandag via Parro.
Komende week start ook het Schoolzuivel project, hier doen we als school voor het
eerst aan mee. Leerlingen kunnen op woensdag en donderdag bij hun lunch genieten
van lekkere melk!
LET OP: Hiervoor is het nodig dat leerlingen elke woensdag en donderdag zelf een (lege)
afsluitbare beker meenemen, hier krijgen ze dan tijdens de lunch de melk in. Voor leerlingen die
geen melk lusten een allergie hebben of om andere redenen geen melk drinken, geldt dit
uiteraard niet.

Teamdag: vrijdag 4 februari
Vrijdag 4 februari is er een teamdag en zijn alle leerlingen vrij.
Tijdens deze dag delen leerkrachten de ontwikkelingen van de groep in het team en wordt er ook gewerkt
aan o.a. het invullen van de rapporten.

Gespreksweek
In de week van 14 februari vinden de halfjaarlijkse gesprekken plaats voor alle leerlingen/ouders.
Voor de leerlingen in groep 8 is dit een week eerder. Mocht dit lastig zijn, overleg dan even met de leerkracht.
Dit schooljaar zijn we bezig om de gesprekscyclus verder te ontwikkelen, hier later dit schooljaar meer over.
Voor de komende gesprekken betekent dit:
Oudergesprekken: Voor groep 1 en 2, met ouder(s) en leerkracht(en)
Driegesprekken: Voor groep 3 t/m 8, met kind, ouder(s) en leerkracht(en)

De inschrijvingen gaan via Parro. Deze openen maandagavond 7 februari. Om 19:00 uur kunnen ouders met
meerdere leerlingen op school de inschrijving doen, om 19:15 uur opent ook de inschrijving voor de andere
gezinnen.
De insteek op dit moment is om de gesprekken fysiek op school te voeren. Mocht daar t.z.t. aanleiding voor
zijn om daarvan af te wijken dan laten we dit weten. Mocht dit niet goed voelen of niet lukken dan kan een
digitaal gesprek altijd.
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Proost op het nieuwe jaar!
Goede voornemens?
Begin januari zijn we het kalenderjaar gestart met een toost.
Als school blijven we graag in ontwikkeling om zo het onderwijs ook
van deze tijd te houden. We hebben dan ook een aantal prachtige
voornemens, we hebben er even 4 uitgelicht.

Bewegend (buiten) leren
doorontwikkelen.

Het groepsdoorbrekend leren
verder versterken.

Doorgaande lijn ICT herzien en
het onderdeel programmeren
verder ontwikkelen.

De inrichting van het nieuwe
schoolplein afronden.

In de nieuwsbrief van februari
weer info uit de groepen!
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