laten.
Zo lang het weer het toelaat, spelen groep 1
en 2 echter nog lekker buiten, waar zij volop in
beweging zijn.

P/a
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Nieuwsbrief
2019-2020
Nr. 1
_________________________________
We hebben er al weer een week op zitten. Het
was een plezierige week. Iedereen is weer
lekker in de structuur en het ritme.
In deze nieuwsbrief treft u veel
wetenswaardigheden aan.

Regels
In de eerste week wordt het accent gelegd op
orde en structuur. Daarbij horen ook regels
waaraan iedereen zich gaat houden, kinderen,
leerkrachten en ouders 
De kinderen zijn al bekend met de regels.
Tevens heeft elke groep deze week eigen
klassenregels vastgesteld. Lekker duidelijk,
weet iedereen wat er van hem of haar wordt
verwacht.

1.
2.

3.
Gymnastiekschema
4.
Maandagen 9.00 tot 9.45
9.45 tot 10.30
10.45 tot 11.30
11.30 tot 12.15
12.45 tot 13.30
13.45 tot 14.30

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

Dinsdag

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

12.30 tot 13.15
13.45 tot 14.30
Donderdag 12.30 tot 13.15
13.45 tot 14.30
Vrijdag
10.15 tot 11.00
11.00 tot 11.45

In de even weken zullen op de maandagen de
gymlessen worden verzorgd door een
vakleerkracht.
De kinderen gymmen in een sportbroekje en –
shirt en dragen gymschoenen.
Groepen 1 en 2 gymmen in het speellokaal en
dit kan elke dag plaatsvinden. Wij vragen u
om gymschoenen voor uw kind op school te

5.
6.

7.
8.

Onze schoolregels
Ik ga met andere kinderen om,
zoals ik wil dat ze met mij omgaan.
Ik gebruik spullen van een ander
alleen met toestemming en ga daar
dan voorzichtig mee om.
Ik kom altijd op tijd op school en in
de klas.
Ik de klas en in de school praat ik
zachtjes met andere kinderen.
In de klas en in de school loop ik
rustig.
Ik doe mijn best om ervoor te
zorgen dat iedereen met plezier op
school is.
Leerlingen die aan het werk zijn laat
ik ongestoord doorwerken.
Als een ander praat ben ik stil en
luister en laat diegene uitpraten

Onze pleinregels onderbouw
1. We fietsen niet op het schoolplein.
We stappen bij het toegangshek af
en lopen verder met de fiets aan de
hand.
2. Fietsen worden keurig in de
daarvoor bestemde fietsenrekken
geplaatst.
3. Voetballen doen we in de grote
pauze en niet voor schooltijd en in
de kleine pauze.
4. Voetballen kan niet meer op het
plein. Groep 3 en 4 mag in de grote

pauze voetballen op het veldje
naast school. Komt de bal in de
sloot, dan is het voor die dag
afgelopen met voetballen.
5. Een skelter staat geparkeerd in het
fietsenhok. Tijdens pauzes wordt er
niet met skelters gespeeld op het
plein.
6. Heb je met speelgoed gespeeld,
dan ruim je dit na afloop weer
netjes op.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Onze pleinregels bovenbouw
We fietsen niet op het schoolplein,
we lopen vanaf de weg met de fiets
aan de hand.
Fietsen worden keurig in de
daarvoor bestemde fietsenrekken
geplaatst.
Voetballen doen we in de grote
pauze en niet voor schooltijd en in
de kleine pauze.
Groep 7 en 8 mag in de grote pauze
voetballen op het veldje. De
pleinwacht zet je over.
Groep 5 en 6 voetballen op de
houtsnippers. De voetbal kan 2 x
over het hek op de weg worden
geschopt. Bij de derde keer is het
even afgelopen met het voetballen.
Altijd even aan de pleinwacht
vragen of je de voetbal van de weg
mag halen.
Heb je met speelgoed gespeeld,
dan ruim je dit na afloop weer
netjes op.

Werkdagen Geartsje Paulusma
Ik ga wat minder werken. Vorig jaar kon dit
nog niet i.v.m. het eerste fusiejaar. Maar dit
jaar zal ik op vrijdagen in de even-weken vrij
nemen.
Informatieavond
Op maandagavond 16 september wordt u om
19.30 uur uitgenodigd om de
informatiebijeenkomst bij te wonen.
Hoe ziet het programma eruit?
19.30 – 20.00 uur Algemene inleiding door
Geartsje Paulusma
20.00 – 20.30 uur 1ste ronde klassenbezoek
20.30 – 21.00 uur 2de ronde klassenbezoek
Tijdens het klassenbezoek krijgt u de
specifieke groepsinformatie door de
leerkrachten. We hebben twee rondes
klassenbezoeken. U kunt dus 2 groepen
bezoeken. Heeft kinderen in meer dan 2
groepen, dan zult u een keuze gaan maken.
Na het 2de klassenbezoek kunt u naar huis
gaan. Er is geen centrale afsluiting.

Er is krentenbaard op school!
Controleert u af en toe even
uw kind? Krentenbaard is nl.
erg besmettelijk.
Via het internet kunt u
achterhalen wat u kunt doen
bij het constateren van
krentenbaard.
Wist u dat?
…….
op onze site www.deopstekker.nl de
schoolagenda staat vermeld?
…….
U hier ook de extra vrije dagen kunt
terugvinden?
…….
dit handig is te weten als u een
pretpark o.i.d. wilt gaan bezoeken? 
…..
Nynke weer voor groep 4 staat?
…..
wij hopen dat zij weer snel helemaal

volledig is hersteld en weer 4 dagen kan
werken?
…..
Sjoukje eventueel de lessen van haar
kan overnemen, wanneer het nog niet lukt?
……
Sjoukje daarom vanaf de start van dit
schooljaar volledig meedraait?
…..
Jill begin oktober is uitgerekend?
…..
zij vanaf deze week officieel met
zwangerschapsverlof is?
……
Gerda haar vervangt en het heel erg
naar haar zin heeft?
……
volgende week de nota’s van de
vrijwilliger ouderbijdrage de deur uitgaan?
…….
de nota op papier aan uw jongste kind
wordt meegegeven?
Agenda
2-9
Annegonda verhuist, Sjoukje vervangt.
2-9
20.00 uur Vergadering Oudervereniging
6-9
Geartsje P. afwezig
6 t/m 8-9
Trekkertrekfeest
11 t/m 13-9
Kamp groep 7 en 8
13-9
Nieuwsbrief
16-9
19.30 uur informatieavond
20-9
Geartsje P. afwezig
20-9
Comprix-Sportdag alleen groep 8
25-9
MR-vergadering
27-9
Nieuwsbrief
2 t/m 10-10
Kinderboekenweek
30-9
Oudervertelgesprekken (uitnodiging volgt)
1-10
Oudervertelgesprekken
4-10
Geartsje P. afwezig
In de week van 7 t/m 11 oktober worden de
Groene Spelen georganiseerd.
11-10 Nieuwsbrief
17-10 18.30 uur Optreden groep 1/ 2 Vlinders
17-10 Vaccinatieprogramma voor 9- en 13
jarigen in Gorredijk
18-10 Geartsje P. afwezig

21 t/m 25-10

Herfstvakantie

Spelenderwijsorkest
Martine Reijenga, muziekdocente uit Tijnje,
heeft een voorstel om Spelenderwijs Muziek
te promoten om leerlingen actief aan het
musiceren te krijgen.

Spelenderwijs muziek maken wordt
geïnitieerd door Stichting Federatie van
Opsterlands Muziekonderwijs.
Er is al verschillende keren een spelenderwijs
orkest klas in Tijnje geweest.
De leerlingen hiervan zijn inmiddels door
geschoven naar de jeugdmuziek opleiding van
de muziekvereniging De Bazuin in Tijnje.
Het doel om kinderen in aanraking te brengen
met muziek is in Tijnje dan ook best een
succes.
Natuurlijk willen wij dit graag weer doen.
Hoe ziet dit er dan uit.
Tijnje
Voor wie: leerlingen uit groep 5 en 6.
Er wordt gestart met de lessen op woensdag
17 september na schooltijd: 12.15 uur.
Locatie: Basisschool De Opstekker,
bovenbouwlocatie
Docent: Martine Reijenga
Kosten: 10 lessen a €45,00 per leerlingen
Op 11 september wordt er een promoles
gegeven aan de leerlingen van groep 5 en 6
onder schooltijd. Na deze les krijgen de
leerlingen een formulier mee om zich aan te
melden.

