Mei 2022

Beste ouder, verzorger,
Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van mei
Dagopvang en BSO
De dagopvang en de BSO zijn op werkdagen geopend vanaf 07.30 uur tot 18.30 uur. Verlengde
opvang is mogelijk vanaf 07.00 uur. Ook in de schoolvakanties. Mocht u hierover vragen hebben, dan
kunt u mailen naar a.schouten@kibeo.nl .
Nieuwe kinderen
We verwelkomen Levi en Luuk op de dagopvang en Jeffrey in groep 1. We hopen dat jullie een fijne
tijd hebben bij ons.
Pasen en de koningsspelen.
We kijken terug op twee geslaagde activiteiten. Gezellig samen eten, spelletjes doen en prachtig
weer. We hebben genoten met z’n allen.
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OKC ’t Opstapje kiest voor groen
Bij Omnis Kindcentra blijven we innoveren om het beste onderwijs aan uw kind te bieden, als goede
voorbereiding op de toekomst. Het onderwijs richt zich op vaardigheden waar uw kind een leven lang
plezier van heeft. Bij het Opstapje doen we dit op verschillende manieren en methodes, zoals
adaptief leren via de iPad, bewegend leren en breinhelden.
Om ook in de toekomst het beste te kunnen bieden aan u en uw kinderen, zijn we op dit moment
bezig met het ontwikkelen van een nieuw onderwijsconcept. Als aanvulling op het onderwijs dat uw
kind van ons gewend is. We maken in dit nieuwe concept nog meer ruimte voor buiten bewegen en
leren, gezonde voeding en de natuur. Ook de kinderopvang doet mee aan deze ontwikkeling, het
wordt OKC breed ingezet. Ons plein is al groen en nu willen we nog meer gebruik maken van de
kansen die dat biedt. Uiteraard met de kwaliteit van onderwijs die u van ons gewend bent. Deze
nieuwe vorm brengt thema’s samen die nu en in de toekomst belangrijk zijn: gezond lichaam,
gezonde geest en gezond doen. Vanaf volgend schooljaar merken u en uw kinderen al iets van dit
nieuwe concept.
Binnenkort volgt er meer informatie en nodigen we u uit voor een ouderavond. Tijdens de
ouderavond lichten we het concept verder toe en kunt u vragen stellen.
Schoolfruit
Voor de meivakantie hebben we voor het laatst schoolfruit gekregen van EU-Schoolfruit. We vinden
het belangrijk om een gezonde leefstijl te bevorderen. We willen u dan ook vragen om na de
meivakantie uw kind weer elke dag fruit of groente mee te geven voor in de ochtendpauze.
MR
Vanaf het nieuwe schooljaar zijn we opzoek naar nieuwe leden voor de MR.
De MR komt ongeveer 6 keer per jaar bij elkaar om alle organisatorische zaken te bespreken, hierin
advies te geven of een besluit in te nemen. Zo bent u betrokken bij de gehele gang van zaken. Mocht
u interesse hebben om hier aan deel te nemen dan kunt u zich aanmelden bij een van de
medewerkers van OKC ’t Opstapje. Alvast bedankt.
Juf Marina
Helaas zal het nog enige tijd duren voordat Juf Marina haar werkzaamheden weer op kan pakken.
We wensen haar beterschap en een voorspoedig herstel. Mocht u haar een kaart willen sturen of wilt
uw kind iets maken voor Juf Marina dan kunt u dit afgeven op school. Wij zullen er dan zorg voor
dragen dat het bij haar terecht komt.
Juf Anita zal juf Marina vervangen van maandag t/m woensdag zolang dit nodig is.
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Schoolkamp
Dit jaar gaat stamgroep 2 van 11 t/m 13 mei op schoolkamp. Meester Joris zal u hierover verder
informeren. Denkt u eraan uw eigen bijdrage voor 9 mei over te maken? Alvast bedankt.
Schoolreis
Eindelijk kan het dan weer. Op maandag 23 mei gaat stamgroep 1 op schoolreis met de bus naar
Blijdorp. We doen dit in samenwerking met OKC de Schakel. Middels een brief wordt u hierover nog
verder geïnformeerd. Denkt u eraan uw eigen bijdrage voor 9 mei over te maken? Alvast bedankt.
Talent voor de toekomst
We zijn onlangs weer van start gegaan met ‘Talent voor de toekomst’. Er worden weer leuke
workshops georganiseerd voor uw kind. U heeft een brief ontvangen met alle informatie over de
workshops en hoe u uw kind kunt aanmelden. We hopen op voldoende aanmeldingen en wensen uw
kind alvast veel plezier.
Aanwezigheid Anita
Juf Anita is kindcentrum coördinator van OKC t Opstapje en de komende weken aanwezig van
maandag t/m woensdag en op vrijdagochtend. Mocht ze niet aanwezig zijn dan kunt u haar bellen of
mailen op A.Tukker@omnisscholen.nl 06-86860916

Activiteiten:
25 april t/m 6 mei meivakantie. Maandag 9 mei gaan we weer van start
11 t/m 13 mei kamp stamgroep 2
23 mei schoolreis stamgroep 1
26 en 27 mei Hemelvaart

Wij wensen u verder nog een fijne meivakantie !

Team OKC ’t Opstapje.

3

