Dinsdag 28 mei worden de artikelen
meegegeven aan de kinderen. Er zitten
breekbare spullen tussen.
Met name voor de kleine kinderen is het
wellicht handig dat u uw kind ophaalt van
school, zodat de kans groter is dat de spullen
heel aankomen thuis.
P/a
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Eindtoets
Ik heb u nmiddels op de hoogte gesteld van de
uitslag van de eindtoets. De exacte getallen
waren toen nog niet bekend. Nu wel.
Uitslag De Opstekker
83,1
Uitslag landelijk gemiddelde 81,8
Ondergrens
78,5 (Wanneer
een school lager scoort dan de ondergrens,
heeft de school onvoldoende gescoord)
Deze week kwam echter naar buiten dat de
verwijsadviezen van bepaalde leerlingen niet
juist waren. In ons geval geldt dit voor 3
leerlingen. Het was ons ook al opgevallen dat
bepaalde leerlingen een hoger
uitstroomprofiel hadden gekregen dan ons
advies.
Het heeft gelukkig geen consequenties voor
de verwijzing naar het Voortgezet Onderwijs.
De eindscore verandert niet.
Voor alle duidelijkheid vermelden wij dat het
niet een fout is van de aanbieder van de
Eindtoets IEP.
Kunstweken
Tijdens de afsluiting
van de kunstweken
heeft u via het
digitale museum
artikelen kunnen
bestellen. De totale
bestelling is op
school
binnengekomen.

Een verlaat NL Doet 
NL Doet was dit jaar op 16 maart. We hebben
hier niet aan meegedaan. Maar wat in het vat
zit verzuurt niet. We gaan weer klussen!!!
De klusochtend is op zaterdag 15 juni van
9.00 tot 12.00 uur.
Hierbij een oproep om te komen helpen.
Speciaal een oproep aan onze gespierde
papa’s. Er moet geschept worden. Graag een
schep meenemen.
Wilt u komen helpen, dan graag even een
berichtje via de mail directie@depstekker.nl
Zo kunnen we de klussen verdelen.
We gaan de centrale hal, maar ook het
kleuterplein aanpakken. We willen graag
nieuw zand in de zandbak. Nu kan ik natuurlijk
een bedrijf gaan bellen om zand te leveren,
maar wellicht kan dit
ook via onze ouders.
Graag willen wij een
paar kub zand bestellen
en dit voor de 15de
laten bezorgen. U kunt
reageren via de mail:
directie@deopstekker.nl
Kledinginzameling
Op dinsdag 4 juni 2019 wordt de kleding weer
door Reshare opgehaald.
Reshare is een onderdeel van het Leger des
Heils.
De kleding graag in een vuilniszak aanleveren.
Schoenen aan elkaar knopen. U kunt uw
zakken met kleding
4 juni om 8.30 uur
inleveren bij het hek
van de bovenbouwlocatie. De kleding
wordt opgehaald door
een voertuig met
daarop het bekende
Leger des Heils logo.

Pamfletten
Het komt regelmatig voor dat er in school op
het prikbord of op het raam van de
voordeuren pamfletten worden geplakt. Er is
geen afzender en geen toestemming
gevraagd. U kunt hieruit opmaken dat dit niet
gewenst is en deze pamfletten worden dan
ook gelijk verwijderd en weggegooid.
Wilt u een pamflet onder de aandacht
brengen, dan kunt u via de directie een
aanvraag indienen.
Atletiekdag voor de groepen 6,7 en 8
Op dinsdag 25 juni vindt de jaarlijkse
atletiekdag weer plaats op het sportpark
Tollien Schuurman in Drachten.
De dag is van 9.00 tot 14.00 uur.
Aan u de volgende vragen:
 Kunt u de leerlingen van 6, 7 en 8
brengen en halen?
 Wilt u deze dag een groep leerlingen
begeleiden?
U kunt via de mail reageren,
r.wijnsma@deopstekker.nl

Wist u dat?
….…
Een groep 8 leerling het opviel dat juf
Geartsje net zo groot was als zij?
……
een klasgenoot daarop opmerkte dat
zij ook al net zo groot was als haar beppe?
……
de maand oktober in Tijnje een
vruchtbare maand is?
……
namelijk in de maand juli de meeste
kinderen van onze school geboren zijn?

Van de Schoolraad

Analyse enquête
identiteit ‘De Opstekker’
Mei 2019
Inleiding
Vanaf september gaan uw kinderen naar
onze
identiteitsrijke
school
‘De
Opstekker’. Zoals u weet is er zorgvuldig
nagedacht over de vormgeving van de
identiteit van de school. Het team en de
Schoolraad vinden het van belang om de
nieuwe identiteit goed te kunnen
borgen. De vragenlijst die u onlangs
heeft ingevuld geeft mooie informatie
over wat goed gaat en wat beter kan.
Hartelijk dank daarvoor!
De uitkomst van deze enquête helpt bij
het verder ontwikkelen van een
passende identiteit.
Hierbij geven we een inhoudelijke
terugkoppeling over de resultaten.
Op de hoogte zijn van de identiteit van
de school:
Ruim de meerderheid van de ouders is
(gedeeltelijk) op de hoogte van hoe er
omgegaan wordt met de identiteit op
school. De meeste ouders noemen de
rituelen zoals dagopeningen, verhalen
vertellen en de vieringen als voorbeeld
van hoe er omgegaan wordt met de
identiteit. Een kwart van de ouders kan
geen voorbeelden noemen. Een aantal
ouders vinden dat het christelijke geloof
teveel nadruk krijgt.
Tevreden wat betreft het vormgeven
van
de
identiteit
–
elkaars
levensovertuigingen
meer
leren
respecteren:
Ruim drie kwart van de ouders is
(gedeeltelijk) tevreden over het
vormgeven van de identiteit. Ongeveer
hetzelfde deel van de ouders vindt dat

door de visie van de school kinderen
elkaars
levensovertuigingen
meer
respecteren. Dit omdat op de nieuwe
school de verschillen meer zichtbaar zijn
en zij elkaar dan meer leren respecteren.
‘Alleen als je weet wat het inhoudt kun je
erover oordelen.’
‘Alles mag besproken worden en er is
ruimte om naar elkaar te luisteren’.
‘Het vreemde wordt meer eigen, wordt
meer gewoon.’
Ongeveer 20% van de ouders zien
minder/geen meerwaarde in de
vormgeving van de identiteit tot nu toe.
Er worden hiervoor verschillende
redenen genoemd: kinderen zijn hier
niet mee bezig, er wordt krampachtig
mee omgegaan in de school, het is niet
duidelijk, de identiteit heeft niks met
school te maken maar met opvoeding,
het is een visie op papier.
Mooie
elementen
van
de
identiteitsrijke school:
Veel ouders zien de positieve elementen
wat betreft identiteit in de nieuwe
school. Er worden begrippen genoemd
als open, samen, wederzijds respect en
begrip, gezamenlijke weekopening en
vieringen, verrijking voor het dorp en de
kinderen, leerkrachten als goede
voorbeeld en brede blik.
Wat zou anders/meer/minder kunnen:
Op de vraag wat de ouders graag anders
willen zien t.a.v. de identiteit wordt heel
divers geantwoord. Een aantal ouders
zouden graag de verbinding tussen
ouders van de voormalige scholen
sterker willen zien. Er wordt genoemd
dat er meer aandacht mag zijn voor het
christelijke geloof; een aantal keer komt
terug dat er nu een gevoel is dat de
christelijke identiteit niet teveel
zichtbaar mag zijn, dit wordt betreurd.

Maar ook wordt door ouders genoemd
dat er nu teveel aandacht gaat naar de
christelijke identiteit; een aantal keer
komt terug dat men meer aandacht
wenst voor de wereldreligies en geen
geloofsoverdracht wenst in de vorm van
verhalen en liedjes door enkele
leerkrachten.
Daarnaast wordt aangegeven een goede
balans te wensen, ouders realiseren zich
dat het een proces is en willen hier graag
van op de hoogte gehouden worden;
communicatie over dit onderwerp wordt
belangrijk gevonden.
Algemene opmerkingen:
Tot slot geven ouders aan graag
duidelijkheid te willen maar vooral
waardering te hebben voor het verzette
werk.
‘Petje af voor het team.’
‘Kinderen hebben het erg naar de zin.’
‘Compliment voor het team.’
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.)

28-5
30-5
31-5
3-6
5-6

15.00 uur teamvergadering
Hemelvaart (vrij)
Vrije dag
MR-vergadering
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
15-6
Klusochtend op de onderbouw
18-6
20.00 uur vergadering Oudervereniging
18-6
Vergadering van de Schoolraad
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
atletiekdag voor roep 6,7 en 8
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

