
 

 

 

Beste ouder, verzorger,  

 

Welkom  

Na de herfstvakantie is Logan alle dagen in stamgroep 1 te vinden. Hij is dan 4 jaar. Hij is al vaak 

komen kijken, dus hij zal het vast snel gewend zijn in de groep. Ook Sofie komt na de herfstvakantie 

naar `t Opstapje. Zij komt in de vakantie in Driewegen wonen en zit in leerjaar 3. We wensen jullie 

een heel fijne tijd bij ons Logan en Sofie. 

Vervanging Roos 

Met ingang van 3 november gaat Roos met zwangerschapsverlof. Gedurende het verlof zal Ans Kloet 

haar vervangen. Ans is al verschillende keren voor vervanging op `t Opstapje geweest en we gaan er 

vanuit dat dit helemaal goed komt. Zij komt 28 oktober een dag meedraaien met Roos, zodat ze 

allerlei zaken kunnen doorspreken. 

Geniet van je verlof Roos! 

Nieuwe GVO juf  

Mijn naam is Tina de Jager. Dit jaar neem ik de GVO lessen van juf Maaike over, omdat zij 

ouderschapsverlof opneemt. GVO staat voor Godsdienstig Vormingsonderwijs. Ik zal me hier kort 

voorstellen. Ik ben 30 jaar, ik woon in Goes met mijn man en dochtertje van 1,5 jaar. In mijn vrije tijd 

houd ik van handletteren, kaarten maken en spelletjes spelen. Sinds 2013 geef ik GVO lessen op 

verschillende scholen in Zeeland, waaronder 3 andere Omnisscholen. 

Elke maandag kom ik les geven aan kinderen uit leerjaar 3 t/m 8 die de GVO lessen volgen. De 

kinderen hebben hun eigen map waar ze hun werk in bewaren. Die krijgen ze eind van het jaar mee 

naar huis. 

Af en toe zal ik een bericht sturen over de thema’s die we behandelen in de lessen. 

Sloffen  

Nu het buiten steeds natter en modderiger wordt, willen we vragen of de kinderen sloffen of 

binnenschoenen mee naar school mogen nemen. Die kunnen ze dan in school dragen als hun 

schoenen erg vies zijn. 
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Schoenendoosactie in samenwerking met `t Wijland 

Samen met `t Wijland doen we mee met een schoenendoosactie. De samenwerking houdt in dat we 
de dozen van school en van de zorgboerderij bij elkaar voegen en dat we met de deelnemers van `t 
Wijland en met de kinderen van `t Opstapje een aantal middagen bij elkaar komen om de dozen te 
versieren. We doen dit dan in kleine groepjes. Eén dezer dagen krijgt u een folder thuis met daarin de 
regels voor de actie. Vindt u wat er wordt gevraagd teveel, dan kunt u altijd wat materialen los 
inleveren op school. Dan gaan wij er een doos mee vullen. Daarnaast kunt u natuurlijk ook een 
donatie geven door een geldbedrag in de envelop te doen of over te maken. We hopen op een 
positieve reactie, want dit is natuurlijk een heel mooie manier om bezig te zijn met “omzien naar 
elkaar”. We hebben overigens op school al wat lege schoenendozen die u mag hebben om te vullen. 
Wilt u al meer hierover weten? Op www.schoenendoosactie.nl vindt u meer informatie. De uiterlijke 
inleverdatum is 9 november. 

Portfolio mee naar school 

Wilt u de portfolio van uw kind(eren) weer mee naar school geven? (voor zover u dat nog niet heeft 

gedaan natuurlijk) We zijn alweer volop bezig met de kindgesprekken en er liggen werkjes te 

wachten die de kinderen erin kunnen stoppen. 

Toetsen groep 8 

Volgende week starten de kinderen van groep 8 met het maken van de Citotoetsen begrijpend lezen, 

rekenen, spelling en spelling- werkwoorden. We krijgen zo een beeld van wat de kinderen allemaal al 

beheersen en waar we nog aan kunnen werken voor ze de eindtoets gaan maken in april. 

Traktaties 

Sinds het nieuwe schooljaar mogen de kinderen weer trakteren op school als ze jarig zijn. We willen u 

wel vragen iets te trakteren wat verpakt zit. We realiseren ons dat de mogelijkheden om dan iets 

gezonds te bedenken niet zo groot zijn, maar we willen u wel vragen de traktatie zo gezond mogelijk 

te maken. 

Parro 

Deze week zijn alle ouders uitgenodigd voor deelname aan Parro, een oudercommunicatiemiddel dat 

samenwerkt met ons administratiesysteem Parnassys. Inmiddels hebben de meeste ouders al 

gereageerd en kunnen we (bijna ) aan de slag. We kunnen u via Parro vlot informeren over zaken op 

school/in de klas, kunnen digitaal de ouder/kindgesprekken inplannen, hoeven geen mails of briefjes 

meer te schrijven voor ouderhulp en kunnen foto`s van de klas/school (veilig) met u delen. We zien 

veel voordelen in dit communicatiemiddel. 

 

 

http://www.schoenendoosactie.nl/


 

 

Groente/fruit als pauzehap 

Vanaf de zomervakantie tot aan de herfstvakantie werken we bij wereldoriëntatie over het thema 

“Waar komt ons eten vandaan?” We hebben het natuurlijk ook veel gehad over gezonde voeding en 

waarom dit zo belangrijk is, zeker voor opgroeiende kinderen. Dat we de juiste bouwstenen nodig 

hebben om zo gezond, goed en optimaal mogelijk te ontwikkelen en te kunnen groeien. Op school 

willen we hier ook graag aan werken en al pratend zijn we erop uitgekomen dat we als pauzehap en 

als extraatje bij de lunch alleen nog wat fruit en/of groente meenemen.  

Hoofdluis 

Helaas zijn we op school nog niet helemaal vrij van hoofdluis, maar er wordt hard gewerkt om ze te 

bestrijden en de luizenpluismoeders controleren nog heel regelmatig. Voor de meisjes met lange 

haren raden we aan om de haren voorlopig in een staart te doen. 

Belangrijke data: 

12 – 10     Start cito`s leerjaar 8 

19 – 10 t/m 23 - 10  Herfstvakantie 

9 - 11    Uiterlijke inleverdatum schoenendozen. 

10 – 11   Studiedag – kinderen zijn vrij     

 

 

Team OKC `t Opstapje 


