
 

 

 

Beste ouder, verzorger,  

Wijziging in het team  

Wellicht hebben jullie het al gehoord; per 1 oktober stop ik (Ria) als leerkracht en schoolcoördinator 

bij ’t Opstapje omdat ik ga genieten van mijn pensioen. Ruim 43 jaar ben ik werkzaam geweest in het 

Borselse openbaar onderwijs, waarvan de laatste 8 jaar op `t Opstapje. Ik heb hier altijd met 

ontzettend veel plezier gewerkt en kijk terug op een mooie periode. Ik wil jullie bedanken voor de 

fijne samenwerking en voor het vertrouwen dat jullie in mij hadden. 

Mijn taken als schoolcoördinator worden voorlopig overgenomen door Evelien Geus. Evelien werkt al 

een aantal jaren binnen Omnis als leerkracht, IB-er en kwaliteitsmedewerker. Ze deelt binnenkort 

met jullie op welke dagen zij op school is. 

Daarnaast wordt het team versterkt door Anita Tukker. Anita werkt al een aantal jaar als pedagogisch 

medewerker bij Kibeo en was de afgelopen tijd vestigingsmanager bij IKC de Horizon in Rilland. 

Hierdoor heeft zij veel ervaring met het werken binnen een kindcentrum. 

Anita gaat van woensdag t/m vrijdag de leerkrachten ondersteunen in de stamgroepen. Daarnaast 

gaat zij aan de slag als vestigingsmanager binnen OKC ’t Opstapje en is hiermee het aanspreekpunt 

voor al jullie vragen over opvang. Met de komst van Anita wordt de samenwerking tussen opvang en 

onderwijs nog verder versterkt binnen ’t Opstapje en kunnen we jullie kinderen nog beter begeleiden 

in zijn of haar ontwikkeling. 

Nieuws vanuit de opvang  

Wij zijn blij dat we een nieuw kindje mogen verwelkomen, Kari, het zusje van Rune, is vrijdag 10 

september gestart. Rune vond het erg leuk dat haar zusje nu ook meekomt. Wij wensen haar een 

fijne tijd toe bij OKC ’t Opstapje. 

Luuk Dellebeke is helaas gestopt per september. Wij vinden het jammer en hopen hem terug te zien, 

mochten ouders weer opvang nodig hebben. Je blijft van harte welkom Luuk. 

Afgelopen week zijn de peuters gestart met het thema "Welkom Puk". In het thema staan vooral de 

routines/dagritme centraal. Fijn dat op dinsdag de kleuters weer komen spelen bij de peuters. Ook 

op andere dagen wordt er samen buiten gespeeld. 

Deze maand mogen we eveneens twee nieuwe stagiaires verwelkomen, juf Vera zal op maandag, 

dinsdag en woensdag stagelopen, zij is al gestart afgelopen week en juf Antje zal op donderdag en 

vrijdag stagelopen, zij start deze week. Op het mededelingenbord in het “Kibeohuis” stellen zij zich 

aan jullie voor.  
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Stagiair 

Evenals andere jaren, bieden we op school ook dit jaar weer een stageplaats aan studenten. 

Hieronder stelt onze stagiair zich voor. 

Ik ben Pascal van Sabben, 23 jaar en woon in Hoedekenskerke. Ik ben vorig schooljaar afgestudeerd 

als onderwijsassistent. Dit jaar ben ik gestart aan de deeltijd opleiding PPKE (Pedagogisch 

Professional Kind en Educatie) op de HZ in Vlissingen. Daarnaast ga ik dit schooljaar aan de slag als 

onderwijsassistent op 't Opstapje. Ik werk op de maandag en dinsdag. In mijn vrije tijd ben ik graag 

sportief bezig. 

Ik heb er ontzettend veel zin in de komende tijd en ik kijk er naar uit om jullie te ontmoeten. Mocht je 

wat meer willen weten, spreek me dan gerust even aan.  

Welkom op OKC `t Opstapje Pascal.  

Vacature MR lid 

Voor de zomervakantie heeft Carolien Steketee aangegeven te stoppen met haar functie als MR lid. 

Carolien heeft vele jaren een positieve bijdrage geleverd aan de MR en we willen haar hier natuurlijk 

hartelijk voor bedanken.  

Het vertrek van Carolien betekent dat we een vacature hebben. Wat doet een MR? 

In de medezeggenschapraad (MR) kunnen leerkrachten en ouders meedenken over het beleid van de 

school. Over sommige onderwerpen beslist de MR zelfs mee. 

De MR wil de school actief ondersteunen bij het realiseren van een plezierige, veilige leer- en 

werkomgeving en kwalitatief goed onderwijs. De samenwerking tussen bestuur, directie, team en 

ouders vinden wij daarbij van essentieel belang. Bij ons bestaat de MR uit twee leerkrachten (Roos 

en Joris) en twee ouders (Cecile Hermans en vacature). We vergaderen ongeveer zes keer per jaar, 

waar nodig woont de directeur vergaderingen (gedeeltelijk) bij om onderwerpen toe te lichten. 

Als je een actieve bijdrage aan de ontwikkeling van OKC `t Opstapje wilt leveren, kun je je voor de MR 

aanmelden via ons mailadres: opstapje@omnisscholen.nl. Of laat het even weten aan één van de 

leerkrachten. 

 

 

 

 



 

 

 

Wecycle  

In de nieuwsbrief van juni hebben we aangekondigd mee te doen aan de Wecycle inzamelactie. De 

actie is ondertussen gestart en we hebben de dozen gekregen om de apparaten in te verzamelen. 

Hebben jullie nog een elektrisch apparaat dat niet meer werkt en in een boodschappentas past? De 

doos staat bij de ingang in de school. Als we er 75 hebben, kunnen we een mooie beloning kiezen.  

Open dagen 

Voorgaande jaren hielden we in september een informatieavond voor de ouders/verzorgers. Tijdens 

deze avond vertelden we over het reilen en zeilen in de groep. Dit jaar willen we dit anders 

organiseren. We willen jullie uitnodigen om een gedeelte van de ochtend een kijkje te nemen in de 

groep van je zoon/dochter. Deze open ochtenden zijn in de week van 4 tot 8 oktober. De leerkracht 

zal een uitnodiging via Parro sturen met daarin een keuze voor verschillende tijdvakken. Verder 

zullen de leerkrachten een flyer maken met daarin algemene informatie. Deze flyer krijgen alle 

ouders/verzorgers. 

 

Belangrijke data: 

29 sept Afscheid juf Ria 

4-8 okt Open ochtenden 

6-17 okt Kinderboekenweek  

“Worden wat je wil” 

 

  Team OKC `t Opstapje 

 

 

 

 

 


