
 

 

 

 

Beste ouders, verzorgers, 

Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van december. 

 

Sinterklaas 

Sinterklaas heeft dit jaar gelukkig weer tijd vrij kunnen maken om OKC ’t Opstapje te bezoeken 

middels een walk-trough. Hij bezocht ons wel iets eerder dit jaar maar dat mocht de pret niet 

drukken. Hij nam een Piet mee en uiteraard cadeautjes voor alle kinderen en de stamgroepen. Wat 

was het weer een fijn feest. In Stamgroep twee zijn er weer prachtige surprise gemaakt. Alle 

kinderen gingen met iets moois naar huis. Het sinterklaas feest is mede mogelijk gemaakt door de 

ouderraad, bedankt daarvoor! Ook de baby’s en peuters mochten even naar Sinterklaas en zijn 

Pieten. Dat was wel spannend!  

 

 

 

 

 

 

 

Dagopvang 

De dagopvang is vanaf heden elke dag geopend vanaf 07.30 uur tot 18.30 uur. Verlengde opvang is 

mogelijk vanaf 07.00 uur. 

BSO 

Vanaf heden is de BSO elke dag geopend op studiedagen en in de schoolvakanties vanaf 07.30 uur 

tot 18.30 uur. Voor aanvang van elke schoolvakantie ontvangt u een bericht van de afdeling 

Klantrelatie, hoe u zich kunt inschrijven voor de vakantiemix op de locatie. Mocht u hierover vragen 

hebben dan kunt u mailen naar a.schouten@kibeo.nl  
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Kerstmis 

Dit jaar willen we graag met uw kinderen een kerstbuffet klaarmaken. Dit doen we op 

woensdagavond 22 december samen met de peuters. De leerkrachten hangen ballen met briefjes in 

de kerstboom. Op deze briefjes staan gerechten. Uw kind kiest 1 van deze ballen. Wij willen u vragen 

om dit gerecht dan thuis samen voor te bereiden en op woensdag 22 dec mee te nemen. Er zal een 

tafel neergezet worden bij de ingang waar u uw gerecht op kunt zetten. De leerkracht draagt hier 

dan verder zorg voor. We verwachten de kinderen om 17.00 uur op school. De eindtijd hoort u nog 

van ons. 

Corona 

Helaas zijn we genoodzaakt om de maatregelen omtrent corona weer aan te scherpen. U heeft 

hierover inmiddels ook een brief ontvangen. 

Voor OKC ‘t Opstapje betekent dit dat de oudergesprekken digitaal plaats gaan vinden, u heeft hier 

inmiddels een uitnodiging voor ontvangen. Het portfolio heeft uw zoon/dochter meegekregen op 

maandag 29 november.  

Ook willen we u weer vragen de school alleen te betreden indien dit noodzakelijk is en om een 

mondkapje te dragen. Voor stamgroep twee is het dringende advies om bij verplaatsing binnen de 

school een mondkapje te dragen.  

Verder zullen we zoveel mogelijk in de eigen stamgroepen werken en komen de kleuters en peuters 

even niet bij elkaar op bezoek. Dit om te voorkomen dat meerdere groepen in quarantaine moeten 

bij een besmetting.   

Mocht uw kind thuis komen te zitten of mocht er een groep in quarantaine moeten dan ontvangen 

zij thuisonderwijs.  Meer informatie over het thuisonderwijs kunt u vinden in de nieuwsbrief van eind 

november.  

Wij bedanken u alvast voor uw medewerking en begrip. 

Stibat, stichting batterijen 

OKC ’t Opstapje zamelt al enige tijd batterijen in. Van Stibat krijgt de school per kilo opgehaalde 

batterijen 0,25 eurocent. Spaart u met ons mee?  Deze box staat in de hal bij de hoofdingang. Alvast 

bedankt!  

Bedankt! 

Via deze weg wil ik iedereen bedanken voor het mooie cadeau dat we ontvangen hebben voor de 

geboorte van Sterre. We zijn er heel blij mee! Nogmaals bedankt.   

Met vriendelijke groet, Meester Joris   



 

 

Opladen I pad 

Wij willen u vragen om alert te zijn op het opladen van de I pad zodat uw zoon/dochter gelijk aan de 

slag kan op school. Alvast bedankt.                

Aanwezigheid Evelien / Anita  

Evelien Geus zal voorlopig minder aanwezig zijn op school. Een deel van haar taken pakt Anita op.   

Anita is vestigingsmanager bij de opvang en werkt als pm’er in de klas. Daarnaast kun je haar op 

woensdag, donderdag of vrijdag  ook aanspreken voor dringende zaken. Mocht ze niet aanwezig zijn 

dan kunt u haar bellen op 06-86860916 

Activiteiten: 

December: 

Woensdag 22 december kerstbuffet. 

Vrijdag 24 december start kerstvakantie 

 

Team OKC ’t Opstapje. 

 


