aan om onze Koninginnespelen te
organiseren.

P/a

Master Roordawei 1A
8406 ES Tijnje
Telefoonnummer: 0513-571600
directeur@deopstekker.nl
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Een dochter!!
Juf Marloes
heeft een
dochter
gekregen.
Haar naam is
Noor Rianne.
Moeder en
dochter
maken het
goed.

Vlaggen
Scholen vallen onder openbare gebouwen.
Tijdens Koningsdag 27 april, 4 mei en 5 mei
heeft school gevlagd. Janet Dam, ouder van
Hiske en Ids, heeft deze taak dit jaar op zich
genomen. Janet, hartelijk bedankt!
Koninginnespelen
Wij hebben niet
meegedaan met de
Koningspelen, wij
waren toen druk
met de Kunstweken
en ons Paasproject.
Maar op vrijdag 17
mei is onze
Koningin Maxima jarig. En deze dag grijpen wij

Hoe ziet deze dag eruit?
De kinderen worden om 8.30 uur op
school verwacht. Om 8.30 uur gaat de
bel en de kinderen gaan de klas in.
Om 9.00 uur starten de spelen
gezamenlijk op het plein van de
bovenbouwlocatie.
De onderbouwleerlingen zijn verdeeld
in 10 teams en met hun begeleider
lopen zij een parcours met
Oudhollandse spelletjes. Het parcours
is uitgezet op het plein en het grasveld
rondom de onderbouwlocatie.
De bovenbouwleerlingen zijn verdeeld
over 4 teams en krijgen 4 clinics
aangeboden, te weten: boogschieten,
free run, rugby en dans.
Om 12.00 uur worden de spelen weer
gezamenlijk afgesloten op het plein
van de bovenbouw.
De kinderen van de onderbouwlocatie
lopen na afloop met hun begeleider
binnendoor naar het plein van de
onderbouw. Daar kunnen de ouders
hun kind ophalen.
Alle kinderen zijn vanaf 12.15 uur vrij.

Weetjes:
Uw kind draagt deze dag
sportkleding. De spelen vinden
buiten plaats, houd daarom met
de kleding rekening met het weer.

Uw kind hoeft geen fruit,
drinken of eten mee te
nemen. Voor drinken en
versnaperingen wordt
gezorgd.

Deze dag wordt
georganiseerd door drie
ALO-studenten. Onder
toezicht van Sport
Fryslan. Voor deze
organisatie kunnen zij
studiepunten
verzamelen.
Wij hebben er zin in en wensen iedereen
alvast een hele sportieve dag toe.
Telefonische bereikbaarheid
Deze week is gebleken dat de
onderbouwlocatie telefonisch niet bereikbaar
is. Het blijkt een nasleep van de fusie te zijn,
alle abonnementen van voormalig De Rank
zijn opgezegd. Maar deze gelegenheid grijpen
wij aan om een nieuw telefoonsysteem binnen
onze school aan te leggen.
Het betekent dat het telefoonnummer,
0513-571620 per direct is opgeheven.

Het telefoonnummer van De
Opstekker is: 0513-571600
Moederdag
Op 12 mei is
het
moederdag. De
leerlingen van
groep 1 t/m 8
allemaal iets
maken voor
moederdag.
Alvast een fijne moederdag toegewenst.
Luizencontrole
Woensdag 8 mei is de
luizencontrole geweest. Er zijn geen
luizen geconstateerd. Joepie!

Groepsoptreden groep 4
Het groepsoptreden van groep 4 was gepland
op 11 april. Door de afwezigheid van Nynke is
dit niet doorgegaan. Het optreden vindt nu
plaats op donderdag 6 juni.
Hoe is het met Juf Nynke?
Met Nynke gaat het steeds beter. Nynke is aan
het re-integreren. Vanaf deze week is zij elke

ochtend aanwezig. De tijd dat zij aanwezig is
en les geeft wordt steeds meer opgerekt.
Op deze manier hopen wij dat Nynke van
medio juni weer volledig is hersteld.
Hoe is het met juf Jill?
Bij de geringste inspanning door Jill gaat haar
hartslag gigantisch omhoog. Momenteel heeft
Jill allerlei onderzoeken om de oorzaak te
achterhalen. Met de zwangerschap gaat het
gelukkig heel goed.
Juf Rianne
Deze week is juf Rianne gestart in groep 4 op
de donderdag en vrijdag. Zij heeft een
enthousiaste start gemaakt in de groep en
binnen het team. Rianne, welkom op De
Opstekker.

Noteert u vast in uw agenda!!
Het rooster van de oudergesprekken
op 1 en 2 juli is gereed. U kunt het
rooster terugvinden op onze site:
www.deopstekker.nl
(p.s. de leerlingen van groep 8 zijn niet
ingepland. Mocht de uitslag van de
eindtoets reden geven tot gesprek, dan
neemt de leerkracht contact op.)

16-5
17-5

15.00 uur teamvergadering
Koninginnespelen. Kinderen zijn vanaf
12.15 uur vrij.
22 en 23 -5 Geartsje Paulusma afwezig. (directietweedaagse)
23-5
18.30 uur Groepsoptreden groep 3
24-5
Nieuwsbrief
27-5
20.00 uur MR-vergadering
28-5
15.00 uur teamvergadering
30-5
Hemelvaart (vrij)
31-5
Vrije dag
5-6
Atletiek clinic, groep 6, 7 en 8
6-6
18.30 uur Groepsoptreden groep 4
7-6
Nieuwsbrief

10-6
2de Pinksterdag (vrij)
13-6
15.00 uur teamvergadering
18-6
20.00 uur vergadering Oudervereniging
19-6
Atletiek clinic, groep 6, 7 en 8
20-6 en 21-6
Lamkje afwezig, Lamkje treedt in
dan het huwelijk
20-6
Lauswoltconcert groep 8
21-6
Leerlingen vrij, administratiedag
24-6
19.00 uur schoonmaakavond
25-6
19.30 uur MR-vergadering
27-6
18.30 uur Groepsoptreden groep 7
28-6
Nieuwsbrief
28-6
Portfolio mee naar huis
1-7
Oudergesprekken
2-7
Oudergesprekken
4-7
Musical groep 8 in Café Overwijk
5-7
Nieuwsbrief
12-7
Leerlingen zijn vrij en start de
zomervakantie.

Zomervakantie van 12 juli t/m 25
augustus 2019

Ook dit jaar is er weer de crossloop in
Beetsterzwaag!
Dit jaar vindt de crossloop plaats op
woensdagmiddag 29 mei.
Afstanden:
 Groep 3/4 > 400 m.
 Groep 5/6 > 800 m.
 Groep 7/8 > 1200 m.
Per leeftijdscategorie (meisjes/jongens apart)
zijn er prijzen.
Tijdsindeling 29 mei:
 14.00 uur Warming up groep 7/8
 14.40 uur Warming up groep 5/6
 15.20 uur Warming up groep 3/ 4
______________________________________
U kunt uw kind opgeven via de mail bij meester
Redmer: r.wijnsma@deopstekker.nl
Opgave voor 23 mei.
P.s.: deze crossloop wordt niet vanuit school
georganiseerd. U dient zelf voor vervoer en
begeleiding te zorgen.

