
 

 

 

Beste ouder, verzorger,  

 

Sparen met elkaar 

Aan het begin van het schooljaar hebben we met ons kindcentrum meegedaan met de actie van 

Jumbo “Sparen met elkaar”. Enkele weken geleden mochten we de cheque ophalen. €312,48 hadden 

we samen bij elkaar gespaard. Een heel mooi bedrag. We kunnen hier op de website van “Sparen 

met elkaar” leuke, creatieve en leerzame dingen voor uitkiezen. 

Iedereen heel hartelijk dank  voor het mee sparen voor OKC `t Opstapje. 

Welkom 

Binnenkort wordt Kyllian Kouwijzer 4 jaar. Dat betekent dat hij afscheid neemt bij de peuters en na 

de voorjaarsvakantie start bij de kleuters. Welkom Kyllian! We hopen dat je een leuke, leerzame tijd 

hebt in stamgroep 1. 

Voortzetting online lessen  

Iedere keer hoopten we dat het de laatste keer was dat we “thuiswerkpakketten” moesten maken, 

maar helaas dat mocht nog niet zo zijn. Gelukkig hebben we nog voldoende energie en inspiratie om 

weer iets nieuws te bedenken, mede gestimuleerd door het zien dat de kinderen het allemaal zo 

goed doen. Petje af hoor! Dit geldt natuurlijk ook voor jullie als ouder, want zonder jullie zouden de 

kinderen het ook niet zo kunnen doen. Onze complimenten hiervoor ook aan jullie. 

Sportactiviteiten 

Na al die online lessen vanuit huis te volgen, snakt iedereen er ook naar om weer eens lekker buiten 

te sporten en om vriendjes en vriendinnetjes te zien. We organiseren daarom voor alle kinderen een 

sportactiviteit op het voetbalveld op vrijdag 29 januari van 11 tot 12 uur. We verwachten de 

kinderen om 11 uur bij de ingang van het sportveld. We gaan dan een uur lekker sporten en om 12 

uur mogen de kinderen weer opgehaald worden of zelf naar huis gaan. We hopen dat alle kinderen 

aanwezig kunnen zijn. We laten ons niet verjagen door een klein spatje regen, maar als het erg slecht 

weer is, gaat het niet door en sturen we u een berichtje via Parro. 

Het is niet de bedoeling dat de ouders bij het sportveld blijven. 
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Volgende week donderdag 4 februari organiseren we nogmaals een sportactiviteit, maar dan op het 

schoolplein. Meester Corne zal dan een circuit voor ons uitzetten. Voor stamgroep 1 is de activiteit 

van 11.00 uur tot 11.45 uur en voor stamgroep 2 van 11.45 uur tot 12.30 uur. Ook hier geldt weer 

dat de ouders alleen de kinderen even afzetten bij school en later weer ophalen. 

Thuiswerkpakketten 

De kinderen van stamgroep 2 krijgen vrijdag om 12 uur hun thuiswerkpakket mee naar huis, plus een 

kleine verrassing. De kinderen van stamgroep 1 hebben geen thuiswerkpakket, maar krijgen 

natuurlijk wel de verrassing. 

Stagiaire 

Na de voorjaarsvakantie komt Romy Ossenblok stage lopen in stamgroep 1 op donderdag en vrijdag. 

Zij is student aan de hogeschool 'Thomas More' te Vorselaar in België. Romy zal er voor het eerst zijn 

op donderdag 25 februari en komt dan 10 weken lang. 

Belangrijke data: 

29-01   11.00 uur tot 12.00 uur sportactiviteit op het sportveld 

04-02   11.00 uur tot 11.45 uur sportactiviteit  voor stamgroep 1op het plein 

   11.45 uur tot 12.30 uur sportactiviteit voor stamgroep 2 op het plein 

12-02   start voorjaarsvakantie (vrijdag al vrij) 

22-02   weer naar school 

Team OKC `t Opstapje    

 

 


