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Beste ouder, verzorger, 

Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van januari.  

Allereerst willen wij u het allerbeste wensen voor 2023! Maak er samen een mooi jaar van! 

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 . 

Sinterklaas en kerst 

De drukke decembermaand is weer voorbij. Deze maand stond uiteraard in het teken van Sinterklaas 

en Kerstmis. We hebben genoten van al deze activiteiten. Middels deze weg willen wij nogmaals alle 

ouders en vrijwilligers bedanken voor hun inzet! 

       

Peuters en kleuters    

De peuters vanaf 3 jaar komen samen met een pedagogisch medewerker een aantal ochtenden per 

week meedraaien in de kleuterklas. Dit ter bevordering van de doorgaande lijn naar school. Van en 

met elkaar leren is goed voor de ontwikkeling van de oudere peuter en de kleuter. Ze leren 

samenwerken en krijgen meer inzicht in hun eigen ontwikkeling. Ook verhoogt het de interactie 

tijdens spelmomenten. We doen dit alleen als uw peuter hieraan toe is. Mocht u hier nog vragen 

over hebben stel ze dan gerust. 

Voorleesontbijt 

Van 25 jan t/m 4 februari zijn de nationalen voorleesdagen. Ieder kind wordt blij van voorlezen. Het 

belang van dagelijks voorlezen aan kinderen is inmiddels bij ons allemaal bekend. Naast het 

bevorderen van leesplezier, helpt het bij de ontwikkeling van taalgevoel en uitbreiding van de  
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woordenschat. Door veel te lezen wek je interesse in geschreven taal en bereid je je kind voor op het 

toekomstige leren lezen. Dat vertaalt zich uiteindelijk in betere leerprestaties op school. 15 minuten 

voorlezen per dag is voldoende. Ook wij doen hieraan mee. Gedurende deze dagen lezen wij de 

kinderen 15 minuten per dag voor en organiseren we op donderdagochtend 26 januari het jaarlijkse 

voorleesontbijt van 08.30 tot 09.30 uur. Alle kinderen krijgen dan ontbijt op school en mogen in hun 

pyjama naar school komen. De peuters komen dan onder begeleiding van een pedagogisch 

medewerker meedoen met de kleuters.     

IEP toets  

Komende weken mogen de kinderen weer laten zien wat ze al kunnen. Tot nu toe werd hiervoor 

onder andere de CITO afgenomen. Vanaf dit schooljaar volgen we de kinderen met het IEP 

leerlingvolgsysteem. Groep 8 werkt al een aantal jaar met de IEP-eindtoets. Dit jaar zijn zij in 

november al begonnen met de taal, reken en leestoetsen. Alle groepen hebben ook al gewerkt met 

het onderdeel hart en handen. Hierin hebben de kinderen een beeld van zichzelf gegeven op het 

gebied van sociaal-emotionele ontwikkeling, leeraanpak en creatief vermogen. Voor alle groepen 

wordt komende tijd ook het onderdeel Hoofd (taal, rekenen en lezen) gemaakt. Bij het komende 

portfolio en het kind-oudergesprek krijgt u hiervan alle informatie en resultaten. 

Talent voor de toekomst  

Ook na de kerstvakantie gaan we verder met ‘Talent voor de Toekomst’. U kunt uw kind middels 
Parro inschrijven voor deze activiteiten. Deze activiteiten zijn wisselend van aanbod en worden twee 
keer per week verzorgd door meester Pascal en meester Corné van 14.00 tot 15.30 uur. De 
activiteiten zijn geschikt voor kinderen van de basisschool.  Mocht u nog vragen hebben over dit 
project dan kunt u ze stellen aan Anita Tukker.    

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 
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Activiteiten: 

9 januari start school 

16 januari t/m 31 januari afnemen IEP toetsen 

26 januari voorleesontbijt 

31 januari studiemiddag. Alle leerlingen zijn om 12.00 uur uit.   

Team OKC ’t Opstapje. 


