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Beste ouder, verzorger, 

Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van december. 

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 . 

Peuters en kleuters    

De peuters vanaf 3 jaar komen inmiddels op dinsdag en donderdag ochtend van 8.30 tot 9.30 uur 

meedoen met de kleuters. Dit gaat erg goed. De kinderen leren zo van en met elkaar.   

Kerstvakantie 

Helaas is het door personeelstekort en  vakantie niet mogelijk om extra uren af te nemen in de 

kerstvakantie. Wij hopen op uw begrip hiervoor. 

Sinterklaas 

Op OKC t Opstapje vieren we met het hele OKC sinterklaas op vrijdagochtend 2 december. Voor de 

kleine pauze hoeft uw kind geen eten of drinken mee te nemen. Wel graag zelf de lunch meenemen. 

We zien er naar uit om de Sint en zijn Pieten te verwelkomen. 

Schoenendoosactie  

De Schoenendoosactie, voorheen Actie4Kids, deelt al 27 jaar mooi versierde en gevulde 
schoenendozen uit aan kinderen in nood. OKC ’t Opstapje heeft in samenwerking met t Wijland 
schoenendozen versiert. Deze dozen zijn inmiddels klaar en onderweg. We willen u bedanken voor 
uw bijdrage. 

Talent voor de toekomst  

Na de herfstvakantie zijn we gestart met ‘Talent voor de Toekomst’. Deze activiteiten worden twee 
keer per week verzorgd door meester Pascal en meester Corné van 14.00 tot 15.30 uur. We zijn blij 
met de vele aanmeldingen. Mocht u nog vragen hebben over dit project dan kunt u ze stellen aan 
Anita Tukker.    
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EHBO 

De EHBO-cursus in groep 7 en 8 is afgerond. Alle leerlingen hebben hun diploma gehaald! 
Gefeliciteerd allemaal.   

 

Kerstfeest bij OKC t Opstapje 

Diner. 

Op donderdag 22 december vieren we het kerstfeest op OKC t Opstapje. We starten om 17.00 uur 
met het diner. We willen alle kinderen vragen weer een hapje te maken met hun ouders en dit mee 
te nemen. Na het sinterklaasfeest zal de kerstboom met ballen met hapjes daarop worden 
neergezet. De leerlingen mogen hier zelf dan een bal uit kiezen.    

Lichtjestocht 

Aansluitend aan het diner is de lichtjestocht. De leerlingen zullen langs een route vanaf de kerk naar t 
Wijland via het schelpenpad het kerstverhaal opvoeren. De lichtjestocht is in samenwerking met de 
kerk en t Wijland en is bedoeld voor alle dorpsbewoners van Driewegen en Ellewoutsdijk. De 
bedoeling is dat de ouders met hun kind de lichtjestocht lopen. De tocht eindigt bij het dorpshuis 
met drinken en een versnapering. De leerlingen dienen bij het dorpshuis te worden opgehaald om 
uiterlijk 20.00 uur. 

Voor deze tocht zijn we op zoek naar kleden of lakens in de kleuren, blauw, bruin, groen, beige en 
wit. Ook zijn we nog op zoek naar soldatenkleding en een blauwe jurk. Als u nog glazen potjes heeft 
dan ontvangen wij deze ook nog graag voor de lichtjes langs de tocht. Heeft u iets voor ons dan kunt 
u dit afgeven bij de leerkracht. Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.    
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MR dringende oproep. 
 
We zijn nog steeds 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: 

2 december sinterklaas op school 

22 december kerstfeest 

23 december start kerstvakantie 

 

 

Team OKC ’t Opstapje. 
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