
 

 

 

Beste ouders, verzorgers, 

Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van maart. 

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. 

Nieuwe kinderen 

We verwelkomen Tim, Ivy, Jaymi op de dagopvang van OKC ’t Opstapje en op de BSO Sofie . We 

hopen dat jullie een fijne tijd hebben bij ons. 

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  

Dit ben ik      

De komende periode werken we op de dagopvang aan het thema ‘Dit ben ik’. We willen u vragen om 

een babyfoto van uw kind mee te geven. Met de oudste kinderen gaan we dan bekijken welke foto 

bij wie hoort. Deze foto kunt u afgeven bij Marleen of Heavenly. Alvast bedankt. 

Letterfeest 

Groep 3 heeft alle letters aangeboden gekregen. Ze hebben een diploma ontvangen en allerlei 

activiteiten gedaan met betrekking tot letters. 
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Corona 

We zijn blij dat bijna alle maatregelen zijn vervallen. Inmiddels heeft u een nieuwsbrief ontvangen 

met alle informatie hierover.  

Belangrijk blijft het testen bij klachten. De leerlingen van groep 6 t/m 8 krijgen de komende tijd nog 

twee zelftesten per week mee. Deze zijn bedoeld voor de leerlingen zodat de school veilig open kan 

blijven.   

Ouders en externen mogen weer in de school daar zijn we heel blij mee. Echter hebben we de 

afgelopen periode ook gemerkt dat dit rust gaf in de school en dat we zo snel van start konden. We 

willen dit voor nu beperken tot de woensdag. Zo kunt u toch even met uw kind in de klas komen 

kijken. 

Ook het werken in cohorten komt te vervallen. Dit betekent dat we alle gezamenlijke activiteiten 

weer op gaan pakken.   

Tuinieren 

We willen weer gaan starten met de moestuin. Dit vergt echter wel wat voorbereiding. Wie van u 

heeft zin om ons hierbij te helpen op vrijdagmiddag 11 maart van 12.30 tot 14.00 uur. Wij hebben 

daarbij ook verschillende materialen nodig zoals een schop, hark, grondboor en frees. Als u wilt 

helpen dan kunt u zich aanmelden bij Meester Joris, Juf Roos of Juf Anita.  

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.  

Geef een boek cadeau  

Ook dit jaar hebben boekhandel het Paard van Troje en de Koperen Tuin met behulp van sponsoren 

het weer mogelijk gemaakt leerlingen uit de groepen 7 en 8 een boek cadeau te doen. Dit ter 

bevordering van het leesplezier. Dit jaar was dat het boek van Anne Frank. Bedankt hiervoor!      

Aanwezigheid Anita  

Anita is het aanspreekpunt op school. 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 of mailen op A.Tukker@omnisscholen.nl  

06-86860916 
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Activiteiten: 

Maart 

26 feb t/m 6 maart Vakantie 

11 maart start moestuintjes 

16 maart studiedag 

Team OKC ’t Opstapje. 



 

 

 


