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Beste ouder, verzorger, 

Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van november. 

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 . 

Opa en Oma ochtend  

In de week van 17 oktober was het opa en oma ochtend bij de opvang van OKC t Opstapje. De opa’s 

en oma’s hebben meegedaan in de kring en geknutseld met hun kleinkind. Het was een gezellige 

ochtend.  

 

 

 

 

 

 

 

Peuters en kleuters    

Na de herfstvakantie komen de peuters vanaf 3 jaar op dinsdag en donderdag ochtend van 8.30 tot 

9.30 uur meedoen met de kleuters. Mits u daar toestemming voor geeft. We starten dan samen in de 

kring en gaan vervolgens in de hoeken aan de slag. Hiermee geven we uw peuter meer uitdaging en 

leert uw peuter de leerkracht kennen van de onderbouw. Ook kunnen ze zo al vriendjes maken in de 

klas. De overgang naar school wordt zo kleiner gemaakt.         

 
Groenerwijs 
 
Heeft u de gang al gezien? Deze is in de vakantie opgeknapt daar zijn we erg blij mee. Komt u gerust 
eens een kijkje nemen.  
 
 

November 2022 
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Mediamasters 
 
Stamgroep 2 gaat na de herfstvakantie aan de slag met mediamasters.  
Media Masters is een spannende serious game over de kansen en gevaren van (digitale) media. 
Door het spelen van de game bouwen leerlingen basiskennis op over mediawijsheid terwijl 
spelenderwijs ook taalvaardigheid en, waar relevant, basale rekenvaardigheden aan de orde 
komen. De week van de Mediawijsheid is van 3 t/m 11 november 2022. Hiermee kunnen we de 
volgende titel winnen, ‘meest mediawijze klas van Nederland’.  

Schoenendoosactie 
 
De Schoenendoosactie, voorheen Actie4Kids, deelt al 27 jaar mooi versierde en gevulde 
schoenendozen uit aan kinderen in nood. OKC ’t Opstapje gaat in samenwerking met 't Wijland 
schoenendozen versieren. Samen met u willen we dan deze schoendozen vullen. Wellicht heeft u 
thuis nog iets liggen. 
De belangrijkste artikelen zijn: 4 lijnschriften (A5), 3 pennen, 3 potloden, set kleurpotloden, 
gum/gom, puntenslijper, knuffel, stuk zeep, tandenborstel, tandpasta. 
Dit kan nog aangevuld worden met de volgende spulletjes. 
Speelgoed: pop, auto, kleurboek, springtouw, knikkers (vanaf 5 jaar), bal, muziekinstrument, domino, 
puzzel. 
Praktische spullen: linnen draagtas, slippers, pet, kledingstuk, sokken, kunststof beker. 
Verzorgingsartikelen: haarspulletjes, toilettasje, sieraden. 
Schoolspullen: schrijfblok, liniaal, etui. 

Uw kind krijgt na de herfstvakantie nog een folder mee met alle informatie.    

Talent voor de toekomst  

Ook dit jaar organiseren we weer naschoolse activiteiten onder de naam, ‘Talent voor de Toekomst’. 
Deze activiteiten worden twee keer per week georganiseerd van 14.00 uur tot 15.30 uur. Meester 
Pascal en meester Corné zullen deze activiteiten verzorgen. Dit is geheel kosteloos. U heeft hierover 
een brief met meer informatie ontvangen via de mail. Wij willen u vragen om het 
toestemmingsformulier dat u in de betreffende mail kunt vinden in te vullen. Zonder dit ingevulde 
formulier kan uw kind niet deelnemen aan de activiteiten. Meedoen is geheel vrijblijvend er zit geen 
verplichting aan. Mocht u nog vragen hebben dan kunt u hiervoor terecht bij Anita Tukker.    
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Sinterklaas 

12 november komt de goede Sint weer aan in Nederland. We hebben vernomen dat hij op vrijdag  
02 december onze school een bezoekje komt brengen. We gaan er samen met de kinderen weer een 
gezellige ochtend van maken.  

Kerstmis Lichtjestocht 

Dit jaar willen we met kerst een lichtjestocht organiseren. Voor deze tocht zijn we op zoek naar 
kleden of lakens in de kleuren blauw, bruin, groen, beige en wit. Ook zijn we op zoek naar glazen 
potjes voor de lichtjes. Heeft u iets voor ons dan kunt u dit afgeven bij de leerkracht. Alvast hartelijk 
dank voor uw medewerking.    

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 kindcentrum coördinator van OKC 't Opstapje en aanwezig van dinsdag t/m vrijdag. U 

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

Activiteiten: 

12 november landelijk intocht sinterklaas 

17 november studiemiddag alle leerlingen om 12.00 uur uit 

25 november portfolio mee naar huis 

2 december sinterklaas op school 

 

 

Team OKC ’t Opstapje. 
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