september 2020

Beste ouder, verzorger,

Een nieuw schooljaar
De kop is er weer af. Wat hebben we al hard gewerkt en fijn gespeeld deze week. We hebben
gekeken welke groep we willen zijn dit jaar en hebben dat al mooi beschreven met elkaar. Alle
kinderen zijn het er wel over eens dat ze een gezellige, leuke groep willen zijn. Ze willen veel nieuwe
dingen leren, fijn met elkaar spelen, elkaar helpen en goed voor elkaar en voor onze spullen zorgen.
Wat een mooie doelen. Dit moet een topjaar worden!
Welkom
Bij de opvang verwelkomen we 4 kinderen. Jeffrey Goeree, Tim Alsayed Omar, Kyllian en Finnley
Kouwijzer. Wat leuk dat jullie bij ons komen spelen en leren. Heel veel plezier!
Nieuwe vestigingsmanager
In de nieuwsbrief van juni stelde Jolanda Groen zich voor als de nieuwe vestigingsmanager van Kibeo
Opstapje. Door omstandigheden gaat dit niet door en wordt zij vervangen door Jessica Liplijn.
Vanaf heden zijn er kinderen op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag bij de opvang. Binnenkort
start ook de BSO op woensdag. Marleen is op dinsdag, donderdag en vrijdag in Driewegen. Voor de
andere dagen wordt de bezetting binnenkort bekendgemaakt.
Godsdienstonderwijs
Maandag 31 augustus is Tina de Jager-Kerkhof gestart met de lessen godsdienstonderwijs op
`t Opstapje. Zij vervangt Maaike Katsevelis die nog volop aan het genieten is van haar
ouderschapsverlof. Welkom Tina, we hopen op een fijne samenwerking.
Wijziging gymtijden
De gymtijden zijn dit schooljaar als volgt:
Stamgroep 1 – vrijdag van 10.30 uur tot 12.00 uur
Stamgroep 2 – dinsdag van 12.30 uur tot 14.00 uur
Corné Bovee (een ervaren “CIOS ser”) zal om de week de gymlessen geven aan stamgroep 2, samen
met meester Joris. `s Morgens zal hij dan begeleid buitenspelen met stamgroep 1. Op vrijdag geven
juf Roos en juf Ria de gymlessen aan stamgroep 1.

Tosti dag
Vanaf woensdag 9 september is elke woensdag weer tosti-dag. De kinderen die dit willen, nemen zelf
hun belegde boterhammen mee en samen met de leerlingenraad maken we er een heerlijke tosti
van. Natuurlijk is dit geen verplichting.
Informatieavond
Op dinsdagavond 15 september willen we de jaarlijkse informatieavond voor ouders organiseren. We
willen u deze avond vertellen over het reilen en zeilen op school en in de stamgroepen. Om dit
Corona proof te doen, kunnen we met maximaal 8 ouders tegelijk in een lokaal. We willen u hierom
ook vragen alleen te komen. Verder willen we u vragen vóór vrijdag 11 september via de mail aan te
geven of u aanwezig zult zijn op deze avond. Afhankelijk van het aantal aanmeldingen kijken we of
we de informatie meerdere keren geven die avond. U hoort hier verder over op 11 september.
Wereld oriënterende vakken
Sinds dit schooljaar werken we voor aardrijkskunde, natuur en techniek rondom thema`s die
gekoppeld zijn aan de vier natuurelementen; aarde, lucht, vuur en water. We doen dit op woensdagen donderdagmiddag met alle kinderen. De kinderen krijgen op verschillende manieren informatie en
die verkregen informatie wordt op allerlei manieren verwerkt. De kinderen krijgen ook volop de tijd
om zelf te ontdekken en te onderzoeken. We proberen ook aan elk thema een excursie of gastles te
koppelen. Al zijn we nog maar net begonnen, we merken al dat de betrokkenheid van de kinderen
groot is. Tijdens de informatieavond zullen de leerkrachten u hier meer over vertellen.
EHBO
Afgelopen vrijdag is Agnes Jongkind gestart met het geven van EHBO lessen aan de leerjaren 7 en 8.
De komende vrijdagen (tot 27-11) zullen onder andere de volgende zaken voorbijkomen:
Wat zijn de regels van EHBO? Hoe bel je 112 en waarom bel je 112 niet voor de grap? Hoe help je een
slachtoffer en hoe verzorg je verschillende verwondingen? Hoe help je bij bloedneus, brandwonden
en bij verslikking? En er is een begrijpelijke uitleg van reanimatie.
Op 27 november volgt het EHBO examen.

Hoofdluis
In de eerste schoolweek kregen we een melding van hoofdluis bij één van onze leerlingen.
Behandeling is gelijk gestart, maar bij controle door de “luizenpluismoeders” bleek dat het probleem
nog niet onder controle is. Wij willen met klem vragen uw kind(eren) goed te controleren op neten
en/of luizen. Mocht u deze aantreffen, geef het alstublieft door op school. Volgende week zal het
“luizen pluizen” nogmaals plaatsvinden.
100% Verkeersveilig Event
Het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Zeeland organiseert op donderdag 17 september, samen
met de gemeente Borsele, het 100% Verkeersveilig Event in de Stenge te Heinkenszand. Ze doen dit
in opdracht van de Provincie Zeeland in het kader van de Zeeuwse maand van de verkeersveiligheid.
De kinderen van leerjaren 7 en 8 gaan hier samen met meester Joris naar toe. Ze worden om 8.30
uur opgehaald met een bus en zijn om 12.00 uur weer op school. Een flyer over deze dag vindt u in
de bijlage.
Belangrijke data:
15 – 9

Informatieavond

17 – 9

100% Verkeersveilig Event voor 7/8

30 – 9

Start Kinderboekenweek

19 – 10

Start herfstvakantie

Team OKC `t Opstapje

