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Beste ouder, verzorger, 

Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van oktober. 

Dagopvang en BSO 

De dagopvang en de BSO zijn op werkdagen geopend vanaf 07.30 uur tot 18.30 uur. Verlengde 

opvang is mogelijk vanaf 07.00 uur. Ook in de schoolvakanties. Mocht u hierover vragen hebben, dan 

kunt u mailen naar a.schouten@kibeo.nl . 

Veranda 

Achter het kibeo huis is in de eerste week van september de veranda geplaatst. We zijn hier erg blij 

mee. Handelsonderneming Noordijk nogmaals bedankt! 

    

Nog even onder de aandacht. 

-De school gaat open om 08.15 uur om 08.30 uur starten we met de lessen. We willen u vragen uw 

kind niet eerder naar school te brengen maar ook niet te laat omdat uw kind dan de instructie van de 

les mist. De deuren gaan om 08.15 uur open. De kleuters mogen dan naar binnen in de kring een 

boekje lezen. De andere leerlingen kunnen dan nog spelen op het plein tot de bel gaat. Elke dag zal 

er een leerkracht in de ochtend op het plein aanwezig zijn. 

-Mobieltjes van de leerlingen gaan in de telefoontas. Onder schooltijd mogen deze niet gebruikt 

worden. 

-Op donderdag hebben alle leerlingen gym. Graag op deze dag gymkleding en gymschoenen mee. U 

kunt deze ook op school laten in de luizencape. 

-De laatste woensdag van de maand is het tosti-dag. Alle leerlingen mogen dan 1 tosti meenemen.  

-De schoenen van de leerlingen mogen aanblijven. Deze gaan alleen nog uit als het slecht weer is. 

Wilt u zorgen voor pantoffels in de luizenzak.    
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-Als u kind op de fiets, step of ander rijdend materiaal naar school komt wilt u deze dan parkeren in 

de fietsenstalling.  

Alvast bedankt voor uw medewerking.    

Oudergesprekken 

In week 41 vinden de oudergesprekken plaats. U krijgt hiervoor nog een uitnodiging.  

Studiemiddag 

Op 20 oktober zijn de kinderen op 12.00 uur uit. Het team heeft dan een studiemiddag.   

Schoolreis 

De kinderen en leerkrachten hebben genoten van de schoolreis naar Drievliet. Ze zijn in verschillende 

attracties geweest en hebben veel gezien. Ze hebben een gezellige dag gehad.  

    

 

Juf Roos met verlof  

Nog even en dan is het zover. Juf Roos mag dan gaan genieten van haar welverdiende verlof. Haar 

laatste schooldag is vrijdag 14 oktober. We wensen haar succes met de laatste loodjes. Juf Ans zal 

haar vervangen op woensdag en vrijdag in stamgroep 1. Juf Chantal geeft woensdag les in stamgroep 

2 en vervangt juf Roos op de donderdag in stamgroep 1.    

De Kinderboekenweek, Gi-Ga groen! 

5 oktober gaat de Kinderboekenweek van start. Wij zullen in deze weken extra aandacht schenken 

aan het leesplezier. In de groepen wordt dan extra gelezen en de boeken worden besproken. We 

zullen dit combineren met thema ‘Herfst’.   
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Groenerwijs 
 
In de herfstvakantie maken we een start met de interne verbouwing bij OKC t Opstapje. Tijdens de 
herfstvakantie zal eerst de hal worden aangepakt. Deze zullen we net voor de vakantie uitruimen.    
 
MR dringende oproep. 
 
Vanaf het nieuwe schooljaar zijn we dringend op zoek naar nieuwe leden voor de MR. De MR komt 
ongeveer 6 keer per jaar bij elkaar om alle organisatorische zaken te bespreken, hierin advies te 
geven of een besluit in te nemen. Zo bent u betrokken bij de gehele gang van zaken. Mocht u 
interesse hebben om hier aan deel te nemen dan kunt u zich aanmelden bij een van de medewerkers 
van OKC ’t Opstapje. Alvast bedankt.    

Aanwezigheid Anita  

Juf Anita is kind centrum coördinator van OKC t Opstapje en aanwezig van dinsdag t/m vrijdag. U 

kunt haar bereiken via  A.Tukker@omnisscholen.nl   06-86860916 

Activiteiten: 

5 okt t/m 16 okt Kinderboekenweek  

10 oktober in deze week vinden de oudergesprekken plaats 

14 okt laatste dag Juf Roos 

20 okt studiemiddag 

24 okt t/m 28 okt Herfstvakantie. 

 

 Team OKC ’t Opstapje. 
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