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De schoolvakantie is weer afgelopen.
Wij hopen dat u een mooie, zonnige en
ontspannende vakantie heeft gehad.
De teamleden van De Opstekker zijn uitgerust
en zijn inmiddels weer enthousiast van start
gegaan.
Wij ontvangen de kinderen en ouders
aanstaande maandag met open armen.
U wordt samen met uw kind(eren) van harte
uitgenodigd op 3 september om 8.30 uur op
het plein van de onderbouwlocatie. Daar
wordt u verwelkomd en daarna kunnen
ouders en leerlingen hun eigen/nieuwe klas
opzoeken.

Bij de start van dit nieuwe schooljaar hebben
wij afspraken gemaakt. We hebben even wat
afspraken op een rijtje gezet.

Schooltijden
De school start iedere ochtend om 8.30 uur.
De kinderen kunnen vanaf 8.20 uur op school
komen. Vanaf dit moment is op beide locaties
een pleinwacht aanwezig. Wij verzoeken u
met klem om kinderen niet eerder naar school
te laten gaan.
De leerlingen van groep 1 en 2 kunnen vanaf
8.20 uur in school worden gebracht.
Let wel: De kleuters maken ook gebruik van de
hoofdingang.
Om 8.30 uur klinkt de bel. De ouders van de
kleuters worden dan verzocht om de school te
verlaten.
Voor de overige groepen geldt dat zij
buitenspelen totdat de bel gaat. De eerste
week maken wij nog een uitzondering voor
groep 3. De ouders van groep 3 leerlingen
mogen de eerste week ook nog mee de school
in.
Uitgaan
Bovenbouwlocatie:
Bij het uitgaan van de school wachten de
ouders bij het hek. De leerkrachten
begeleiden de leerlingen mee naar buiten tot
aan het hek. Dit is ook de tijd dat u de
leerkracht aan kunt spreken. Omgekeerd kan
ook gebeuren.
Onderbouwlocatie:
De ouders wachten de kinderen op bij de
fietsenstalling. Ook hier geldt dat de
leerkrachten de leerlingen naar buiten
begeleiden en dat u in contact kunt treden
met de leerkracht.
Heeft u kinderen op beide locaties, dan stellen
wij voor dat de bovenbouw-leerlingen hun
ouders/oppassen opzoeken bij de
onderbouwlocatie.
In het begin kan dit misschien wat chaotisch
verlopen. Nadere afspraken zullen misschien
moeten worden gemaakt. We stellen voor om
eerst het bovenstaande uit te proberen.
Waterdrinken
De leerlingen nemen alleen drinken voor

tussen de middag mee. Geen koolzuurhoudende en zoete drankjes. Graag zien we
dat de kinderen melk, karnemelk of
fruitdrinken meenemen.
Het drinken wordt in een beker meegenomen.
Geen pakjes o.i.d. uit milieuoverwegingen. Het
scheelt ontzettend veel afval.
Tijdens het fruit eten in de ochtendpauze
drinken de leerlingen water. School schaft
voor ieder kind een eigen drinkbeker aan.
Eens per week worden de bekers in de
vaatwasser gewassen.
De bekers zijn in bestelling. Bij de start van het
schooljaar zijn ze nog niet binnen. Aan u de
vraag om uw kind eerst een bidon o.i.d. mee
te geven. Bij voorbaat dank.
Schooletuis
Alle kinderen ontvangen van school een etui
met naam en met inhoud.
Wij verzoeken u geen etui
met inhoud van thuis mee te
geven. Kleurpotloden,
stiften etc. zijn op school.
Het creëert duidelijkheid en
komt daardoor de rust ten
goede.
Verjaardagen vieren
Wanneer een leerling jarig is mag het
uiteraard trakteren in de eigen klas. De
traktatie is gezond/hartig.
De jarige gaat niet meer langs alle klassen.
De jarige trakteert de leerkrachten van de
eigen locaties
tijdens de
ochtendpauze.
Wij verzoeken u
geen andere
traktaties mee te
geven voor de
leerkrachten.
Op beide locaties
zal gewerkt

worden met een verjaardagsvlag. (deze
vlaggen zijn nog in de maak)
Aanwezigheid juf Geartsje Paulusma
We werken met een bovenbouw- en
onderbouw locatie. Op beide locaties zal ik 2
dagen zitten. Net zoals vorig schooljaar ben ik
op maandag en vrijdag op de
onderbouwlocatie. Op dinsdag en donderdag
zit ik op de bovenbouwlocatie.
De woensdagen zijn om en om.
Om de teamspirit te onderhouden zullen wij
elke dag een half uurtje vanaf 14.45 uur met
elkaar thee / koffie drinken.
Op maandag - onderbouwlocatie
Op dinsdag
- bovenbouwlocatie
Op woensdag - vanaf 12.15 uur lunch op de
bovenbouwlocatie (de
bovenbouwlocatie beschikt
over een grotere
personeelskamer)
Op donderdag - onderbouwlocatie
Op vrijdag
- bovenbouwlocatie
De locatie die onbemand achterblijft gaat op
slot.
Gymrooster
Kleuters

Groep 3
Groep 4
Groep 5
Groep 6
Groep 7
Groep 8

Woensdagen.
Kan bij slecht weer alle
dagen zijn, dan wordt er nl.
niet buiten gespeeld. De
kleuters gymmen in het
speellokaal.
Dinsdag en donderdag
Maandag en woensdag
Dinsdag en woensdag
Woensdag en donderdag
Maandag en dinsdag
Woensdag en donderdag

De kleuters nemen een tas met hun naam
erop mee, waarin alleen gymschoenen zitten.
Deze tas blijft op school. De kleuters gymmen
in hemd / t-shirt en onderbroek.

De groepen 3 t/m 8 gymmen op gymschoenen
en in sportkleding.
Schoolfotograaf
Vrijdag 14 september komt de schoolfotograaf
op school.
De studio wordt in het speellokaal op de
onderbouwlocatie ingericht.
Vanaf 8.15 uur worden de foto’s gemaakt met
broertjes en zusjes en/of broers en zussen die
niet op De Opstekker zitten.
U kunt zich samen met uw kinderen melden
op vrijdag 14 september om 8.15 uur in het
speellokaal.
Naschoolse opvang
De Naschoolse opvang is verhuisd. Vanaf 3
september zitten zij op de bovenbouwlocatie
in het voormalige kleuterlokaal.
De naschoolse opvang is open op maan-, dinsen donderdagen vanaf 14.30 uur. Wilt u
gebruik maken van de naschoolse opvang, dan
kunt u contact opnemen met Kinderwoud.

Lamkje van der Draai groep 1
l.vanderdraai@deopstekker.nl
Linda Flonk groep 2
l.flonk@deopstekker.nl
Manita Overdiep groep 5
m.overdiep@deopstekker.nl
Marloes Kamp groep 3
m.kamp@deopstekker.nl
Nynke Stuiver groep 4
n.stuiver@deopstekker.nl
Petra Bekkema groep 1
p.bekkema@deopstekker.nl
Redmer Wijnsma groep 6
r.wijnsma@deopstekker.nl
Sybrigje van der Hoek groep 2
s.vanderhoek@deopstekker.nl
Tiny Bouma groep 3
t.bouma@deopstekker.nl
Geartsje Paulusma directie
directie@deopstekker.nl

De website : www.deopstekker.nl is nog in de
maak. De verwachting is dat deze volgende
week gereed is. Wordt vervolgd.

Contact met Kinderwoud
Bezoekadres
Trambaan 1E
Heerenveen
T: (0513) 610 825
E: info@kinderwoud.nl

Nieuwe mailadressen.
Vanaf vandaag werken wij allemaal met
een nieuw mailadres.
Annegonda Tillema groep 8
a.tillema@deopstekker.nl
Geartsje Miedema groep 8
g.miedema@deopstekker.nl
Hilda Feenstra groep 6 en 7
h.feenstra@deopstekker.nl
Ingrid Post Interne Begeleiding
ib@deopstekker.nl
Ingrid van der Veen groep 4 en 5
i.vanderveen@deopstekker.nl
Jill Kuhlman groep 7
j.kuhlman@deopstekker.nl

Agenda:
3-9

Start nieuwe schooljaar
Inloop van 8.30 tot 9.30 uur
5-9
12.30 uur Teamvergadering
8 en 9-9 Dorpsfeest
11-9
20.00 uur Vergadering
Oudervereniging
14-9
Schoolfotograaf
17-9
19.30 uur Informatieavond
21-9
Sportdag van Comprix alleen de groep 8
24,25 en 26 Schoolkamp groep 7 en 8
24-9
19.30 uur MR-vergadering
1-10
Oudervertelgesprekken (Nadere
berichtgeving volgt)
2-10
Oudervertelgesprekken
3-10
Start Kinderboekenweek
5-10
Literaire beleving door Janny v.d. Molen in
Gorredijk groep 5 en 6
12-10 Afsluiting Kinderboekenweek
15-10 15.00 uur teamvergadering
18-10 18.30 uur optreden door groep 1 (nadere
berichtgeving volgt)

22 t/m 26 oktober Herfstvakantie

Ik spreek de wens uit dat wij er een spannend,
leerzaam, leuk, humoristisch, collegiaal,
betrokken en zorgzaam schooljaar van
maken. Het team van De Opstekker zal zich
hiervoor optimaal inzetten.
Geartsje Paulusma
Directeur De Opstekker

