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Boeken ruilen
Donderdag 13 juni worden
de boekenkasten weer
omgeruild. Het verzoek is
om uiterlijk woensdag 12
juni de geleende boeken
in te leveren. Er kunnen
deze dag niet boeken
geruild worden.
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Maandagavond 3 juni is de
Medezeggenschapsraad akkoord gegaan met
het bovenstaande formatie voorstel.
Volgend schooljaar gaan we werken met 2
groepen 1/ 2. Dit betekent dat de huidige
kleuters van groep 1 en 2 worden verdeeld
over 2 groepen.
Jill zal na de zomervakantie haar
zwangerschapsverlof opnemen. De
verwachting is dat Jill na de kerstvakantie
weer aan de slag gaat.
Gerda is bereid gevonden om de vervanging
voor Jill op zich te nemen.

Cito-toetsen
Volgende week starten
de cito-toetsen voor de
groepen 3 t/m 7. Citotoetsing duurt 2 weken.
Kinderen die om welke
reden dan ook een toets
niet maken, zullen deze
op een ander tijdstip
inhalen. Uiteraard is dit
niet gewenst.
Telefonische bereikbaarheid
Vanaf afgelopen woensdag is De Opstekker
weer goed telefonisch bereikbaar. We hebben
een nieuw telefoonsysteem gekregen.
Voor beide locaties kunt u bellen met
nummer: 0513-571600.
High tech: we kunnen nu intern doorverbinden. 
Klusochtend
We gaan weer klussen!!!
De klusochtend is op zaterdag 15 juni van
9.00 tot 12.00 uur.
In de vorige Nieuwsbrief is een oproep gedaan
om te helpen.
Er hebben zich mensen opgegeven, maar we
kunnen nog wel wat hulp gebruiken.
Doet u mee?
Wilt u komen helpen, dan graag
even een berichtje via de mail
directie@depstekker.nl
Zo kunnen we de klussen
verdelen.
Schoolreizen
Afgelopen schooljaar 2018/2019 hebben de
schoolreizen aan het begin van het schooljaar
plaatsgevonden, in september 2018.
We hebben dit geëvalueerd en het team vindt
het toch prettiger om aan het eind van een
schooljaar met schoolreis te gaan.

Voor het schooljaar 2019/2020 staan de
schoolreizen weer in de maand mei 2020
gepland. De consequentie is, dat het nu
heeeel lang duurt voordat de groepen 1 t/m 6
op schoolreis gaan.
Het schoolkamp van de groepen 7 en 8 staat
wel gepland aan het begin van het schooljaar,
te weten op 11, 12 en 13 september 2019.
De nota’s voor het schoolkamp gaan volgende
week de deur uit. De schoolkampgelden
moeten voor september betaald zijn. Het
bedrag is € 50,00.
U mag ook in termijnen betalen. Vermeld bij
de betaling altijd even de naam van uw kind.
Wist u dat?
……… juf Geartsje Paulusma momenteel
thuis in de verbouwing zit?
……… een vervelende bijkomstigheid is dat
zij thuis niet warm kan douchen?
……
zij daarom ’s ochtends even snel in het
gymlokaal doucht?
…….
op woensdagen
altijd door iemand van de
gemeente de leidingen in
het gymlokaal worden
doorgespoeld?
…….
juf Geartsje dit niet
wist, maar sinds afgelopen
woensdag wel?

Prietpraat
Kleuters gamen ook. Dit is
ook te merken in hun
taalgebruik. De
vorderingen bij de
zwemles, je gaat naar een
dieper bad, worden
aangeduid met de
woorden: ik ga naar level 2.
Inspectiebezoek
Op dinsdag 11 juni komt de
onderwijsinspectie ons een bezoek brengen.
Het bezoek staat in het teken van de taal
Frysk.
Iedere school heeft op provinciaal niveau een
profiel Frysk gekregen. Aan dit profiel is een
subsidie gekoppeld.
Het profiel is destijds opgesteld voor OBS De
Pols. Dit profiel is echter voor De Opstekker
veel te ambitieus. Tijdens de fusie is er nl. aan
het vak Frysk geen prioriteit
gegeven.
De inspectie is op de hoogte
van onze fusie en hoe er op
school momenteel omgegaan
wordt Frysk. De inspectie
heeft alle begrip.
We zien dan ook met
vertrouwen het
inspectiebezoek tegemoet.
MR-zaken

…….
woensdag 12 juni er voor de
laatste keer dit schooljaar op luizen
wordt gecontroleerd?

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

Hallo Ouders,
Zoals u weet heeft de Opstekker een MR. De MR
vergadert een aantal keren per jaar om hun
mening te geven over bepaalde zaken. In
Sommige zaken heeft de MR medezeggingschap
en moet de MR dus haar akkoord geven op die
zaken. Zo is er voor elk jaar een schooljaarplan,
dit schooljaarplan past in het vierjaarlijkse
schoolplan. Over beide plannen wordt met de
MR gesproken. Ook andere beleidszaken
worden door ons als MR kritisch bekeken. Zo
hebben we o.a. het sociale beleid van school
onlangs besproken en het verkiezingsbeleid van
de MR-leden. Dit is een zeer actueel onderwerp,
omdat de MR voor het nieuwe schooljaar nog

een MR-ouderlid zoekt.
Gelukkig hebben we een leuke en open relatie
met de directie van school, dit leidt ertoe dat we
bijna alle zaken die school aangaan bespreken,
het ene langer dan het andere. Noem
bevoorbeeld de verkeercommissie, de
oudercommissie, school bibliotheek, etc, etc,
maar ook zaken die het dorp aangaan worden
benoemd; wat is bijvoorbeeld de status van het
MFA?
We merken echter dat het in de drukke tijd
waarin we leven, vrijwilligers vinden voor dit
soort schoolactiviteiten steeds moeilijker wordt.
Via deze weg willen we gelijk een oproep doen
om actief deel te nemen in onze Doarpsskoalle.
Wilt u zich aanmelden dan kan dit via mailadres:
info@deopstekker.nl
Heeft u vragen over MR-zaken?, dan nodigen we
u uit om deze te stellen. U kunt dit ook via het
eerdergenoemde mailadres doen. We zullen uw
vragen altijd beantwoorden.
Mei Freonlike groetnis
De MR
Oudergeleding:
Hetty Eijer (voorzitter), aftredend en niet
herkiesbaar
Anna Maat, aftredend en niet herkiesbaar
Trijntje de Jong, aftredend en niet herkiesbaar
Sjoerd van der Wiel, inkomend voorzitter
Janet Dam
Personeelsgeleding:
Redmer Wijnsma (notulist), aftredend en niet
herkiesbaar
Manita Overdiep, aftredend en niet herkiesbaar
Linda Flonk, aftredend en niet herkiesbaar
Tiny Bouma
Geartsje Miedema
Lamkje van der Draai, inkomend lid
De MR gaat per 2019-2020 verder met 6
personen, 3 ouders en 3 teamleden

10-6
2de Pinksterdag (vrij)
11-6
inspectiebezoek
12-6
luizenpluis
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 groep 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

Nieuws uit de bibliotheek

VakantieBieb 2019 open

Vanaf 1 juni is de VakantieBieb open voor de
jeugd, op 1 juli ook voor volwassenen. In
deze gratis app staan meer dan 50 e-books
voor jong en oud. De VakantieBieb is het
zomercadeautje van de Bibliotheek, voor
zowel leden als niet-leden.
Leesniveau op peil in de zomer
Voor alle kinderen blijft het tijdens de
vakantie van belang om te blijven lezen. Zo
voorkomen ze een leesdip en terugval in
niveau!
De VakantieBieb bevat jeugdboeken in alle
leeftijdscategorieën, zodat elk kind
makkelijk een passend boek vindt. Met de
app willen de bibliotheken kinderen
stimuleren om door te lezen tijdens de
schoolvakantie. Zo genieten ze niet alleen
van leuke e-books, maar houden ze ook hun
leesvaardigheid (AVI-niveau) op peil. Het
positieve effect van blijven lezen tijdens
vakantieperiodes blijkt uit onderzoek en
geldt voor kinderen uit alle
leeftijdscategorieën.
Nieuws uit de bibliotheek - Deze keer
gericht op jonge kinderen.

Enkele titels uit de VakantieBieb

Interactief voorlezen. Een leuke vorm van
voorlezen waarbij kinderen erg betrokken
raken bij het verhaal.
Een aantal tips:
1. Bekijk samen de voorkant van het boek.
Laat je kind raden waar het boek over zou
kunnen gaan.
2. Stel tijdens het lezen af en toe vragen over
het verhaal als 'hoe zou het verhaal verder
gaan', 'hoe kan dat nou?' of 'heb jij ook wel
eens ….?'
3. Ga in op de opmerkingen of vragen van je
kind.
4. Praat na over het boek.

Ook leuk
Digitale prentenboeken:
www.bereslim.nl (via biebactie),
www.wepboek.nl,
https://devoorleeshoek.nl

