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Hoe ziet de formatie voor het volgend schooljaar eruit?
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Brechtsje Zuiderbaan komt ons team versterken in de onderbouw. Zij komt van OBS De
Twirre in Ureterp. Brechtsje heeft veel ervaring in de onderbouw. Zij komt in de plaats van
Anouk De Hoog.
Geartsje Romkema is onze Intern Begeleider (IB). Geartsje gaat met pensioen. Jill Kuhlman is
haar opvolger. Jill werkt op woensdag, donderdag en vrijdag. Op woensdag en donderdag
vervult zij haar IB-taken.
Lauran van Veen is onze onderwijsassistent. Zij werkt nu 4 halve dagen, maandag, dinsdag,
woensdag en donderdag. Volgend schooljaar zal Lauran 4 hele dagen komen werken. Zij zal
op de onderbouw en bovenbouw te vinden zijn.
Tiny Bouma gaat 1 dag extra werken. Zij gaat van 2 dagen naar 3 dagen.
Ingrid van der Veen gaat van 3 dagen terug naar 2 dagen. Ingrid heeft long COVID en wij hopen dat zij na de zomervakantie genoeg is hersteld om weer aan het werk te gaan. In ieder
geval is Anouk Derks achterwacht. Mocht het niet lukken, dan kan Anouk voor de groep.
Anouk is momenteel ook als invaller bij de Vlindergroep werkzaam.

In dit plaatje mist Marloes Kamp. Marloes heeft haar baan
als leerkracht per 1 augustus 2022 opgezegd. Marloes slaat
een nieuwe weg in. Zij gaat bij haar man in de zaak werken.
Op 14 juli nemen wij afscheid van haar.

We gaan ook afscheid nemen van de volgende tijdelijke krachten:
- Dennis Postma. Dennis heeft dit schooljaar in groep 6 gestaan. Dit heeft hij tot volle
tevredenheid gedaan. Hij gaat in de zomervakantie emigreren naar Oostenrijk.
- Anouk de Hoog. Anouk heeft in de kleutergroep gestaan. Zij was een zij-instromer. Werkenleren. Helaas is de studie niet gelukt. Vandaar dat zij niet bij Comprix kan blijven werken.
- Joey Gorter, invalkracht bij de kleuters. Joey heeft net zijn studie afgerond en gaat straks
eerst op wereldreis.
- Lea Perk. Lea is dit jaar onderwijsassistente geweest op de bovenbouw. Lea vindt vast en
zeker weer een nieuwe uitdaging.
En we zwaaien ook onze stagiaires uit. Juf Femke van de Vlindergroep en meester Jetze van
groep 3 en 4. Fijn dat jullie er waren!

Juf Geartsje Romkema
Na meer dan 40 dienstjaren gaat juf Geartsje Romkema met pensioen. Achter
de schermen wordt hard gewerkt om een afscheidsfeest te organiseren. Dit afscheid vindt plaats op 14 juli. Hoe de dag eruit komt te zien? is voor iedereen
nog een verrassing. Maar op 14 juli van 15.00 uur tot 16.00 uur is de receptie
op het onderbouwplein. Ouders en andere belangstellenden hebben dan de
gelegenheid om haar de hand te drukken.

Eindtoets
Alle leerlingen van groep 8 hebben de eindtoets IEP gemaakt. We hebben helaas net
niet het landelijke gemiddelde gehaald. Dit
is overigens geen probleem.
De groep 8 leerlingen hebben in groep 7 al
een voorlopig schooladvies gekregen voor
het Voortgezet Onderwijs. Deze adviezen
zijn gehandhaafd.
Waar gaan onze leerlingen naar toe?
In totaal gaan er 20 leerlingen naar het
Voortgezet Onderwijs.
3 gaan naar het VWO
7 gaan naar de Havo
5 gaan naar de Theoretische leerweg
2 gaan naar het VMBO Kader
1 gaat naar het VMBO Basis
2 gaat naar Praktijkonderwijs

Scholing
Het is belangrijk dat teamleden zich blijven scholen. Hierdoor blijf
je jezelf ontwikkelen. Hoe is dit binnen ons team?
Voor het nieuwe schooljaar worden er ook weer opleidingen gevolgd.

Hoogbegaafdheid
Juf Linda gaat volgend schooljaar de opleiding Hoogbegaafdheid volgen. Elke school kent hoogbegaafde leerlingen, De Opstekker ook. Het is voor een school de uitdaging om deze leerlingen de
juiste ondersteuning te bieden. Linda gaat zich verdiepen in de Hoogbegaafdheid d.m.v. een studie
en zal 1 dag per week onze meer-hoogbegaafde leerlingen begeleiden.
Taalcoördinator
Juf Annegonda gaat de opleiding tot taalcoördinator volgen. Taal en lezen zijn de belangrijkste
speerpunten van een school. Tijdens de fusie hebben wij eerst het accent gelegd op de Nederlandse taal.
Nu zijn de talen Frysk en Engels aan de beurt. Dit is een taak voor de taalcoördinator, samen met
de werkgroep. Tevens zal het taalbeleidsplan aangepast worden.
Interne Begeleider
Juf Jill is inmiddels gestart met de opleiding Interne Begeleiding. Zij is de opvolger van Geartsje
Romkema. Momenteel loopt Jill al mee met Geartsje Romkema. Hierdoor gaat deze taak moeiteloos over van de een naar de ander.
Talent fluisteraar
Elk kind dat geboren wordt, heeft bakken talent. Van je talenten krijg je energie. Leerlingen zijn
zich af en toe niet bewust van hun talent, een talentfluisteraar kan hen helpen om zich bewust te
worden van hun talent. Juf Manita heeft deze training al gevolgd en is al een talentfluisteraar. Juf
Hilda gaat volgend schooljaar deze training ook volgen.
Omgaan met verschillen
Ik heb de opleiding ‘Omgaan met verschillen’ in april afgerond. Verschillen in de breedste zin van
het woord. Verschillen tussen leerlingen, leerkrachten. Maar het ging ook over inclusief onderwijs
en werken met professionele leergemeenschappen.
Kindercoach
Juf Lamkje volgt de opleiding tot kindercoach. Wanneer zij deze opleiding behaalt hebben wij 2
kindercoaches binnen ons team. Juf Hilda is nl. ook kindercoach.
The Leader In Me
Volgend schooljaar worden wij als team verder geschoold in TLIM. Hiervoor zijn weer enkele trainingsdagen gereserveerd. De eerstvolgende is op vrijdag 26 augustus, de laatste vakantiedag. Vorig schooljaar hebben we op de laatste 2 vakantiedagen de training gevolgd. Dit is ons zeer goed
bevallen. Van deze training krijgt het team een boost en dat is fijn. Fijn om zo het nieuwe schooljaar te starten.
Gymopleiding
Meester Jelmer en meester David hadden de interesse om samen de gymbevoegdheid te halen.
Helaas was er bij de opleiding dit schooljaar geen plek. Maar het schooljaar 2023-2024 staan de
beide heren in ingepland.
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administratiedag, leerlingen zijn deze dag vrij
Lauswoltconcert groep 8
Portfolio mee naar huis
Oudergesprekken
Musical groep 8 in Overwijk
Afscheid juf Geartsje, Laatste schooldag

Wist u dat?
…….. juf Ingrid al weer een paar keer op school is geweest?
…….
het beter met haar gaat, maar dat het herstel moeizaam verloopt?
…….
juf Ingrid desondanks blijft lachen?
…….
meester Luca volgend schooljaar ook weer op de maandagen de gymlessen komt verzorgen?
…….
wij hier ontzettend blij mee zijn?
……
een kleuter aan juf vroeg om de banaan te schillen? De fabriek had de schil er te
strak om heen gedaan.
……
op 7 juli de musical plaatsvindt in Overwijk?
……
elke groep-8-leerling 5 toegangsbewijzen krijgt?

Wij hebben een echte landskampioene bij ons op school.
Landskampioen Acro-gym. Mare Pen uit groep 7.

Geartsje Paulusma
Directeur De Opstekker

Beste ouders,
Zoals jullie wellicht weten zijn wij als OV (Oudervereniging) verantwoordelijk voor de medeorganisatie van activiteiten op basisschool de Opstekker. Ook innen wij de ouderbijdragen en de
schoolreisgelden.
Afgelopen jaar zijn er wijzigingen geweest in de wet – en regelgeving, zodat wij onze rol als
vereniging naast de school onder de loep hebben genomen.
Door deze wijzigingen betekent het dat wij allen hoofdelijk aansprakelijk zijn wanneer er iets niet
klopt met de financiën, een verantwoordelijkheid welke je, als vrijwilliger, liever niet draagt.
Ook de wet AVG maakt het ons lastig om als vereniging door te gaan, omdat onze rol als
penningmeester maakt dat wij (de penningmeester en in sommige gevallen de voorzitter) inzage en
overleg hebben over financiële bijdragen die u als ouder en school aangaan.
Als vereniging dien je ook statuten te hebben, welke gedeponeerd worden bij de KvK, maar via een
notaris vastgesteld dienen te worden. Dit kost geld. Geld dat wij liever besteden aan de organisatie
van activiteiten voor uw kind (eren).
In overleg met de MR (medezeggensschapsraad) hebben wij besloten om na de zomervakantie door
te gaan als activiteitencommissie en dragen de gelden over aan school.
De directeur van de school, in ons geval Geartsje Paulusma, zal vanaf het nieuwe schooljaar deze
gelden beheren. En wij zullen haar daarbij onze hulp aanbieden om bijv. elk kwartaal mee te kijken
en een begroting te maken voor schooljaar 2022/2023.
Als activiteitencommissie houden wij dezelfde verantwoordelijkheden, alleen zonder de post
financiën. Wij zullen de activiteiten organiseren zoals jullie van ons gewend zijn. Ook komen we na de
zomervakantie weer met een ouderhulpbriefje, waarbij u zich kunt intekenen om mee te helpen op
school bij structurele of incidentele activiteiten.
De OV bestaat uit de volgende ouders en zal vanaf het volgende schooljaar de activiteitencommissie
zijn:
Els Veltman
Rina Hofstra
Doetie Veenstra
Jenny Heida
Alie Rodenburg (stopt na dit schooljaar en zal niet verder gaan in de activiteitencommissie)
Maria Boelens (stopt na dit school en zal niet verder gaan in de activiteitencommissie)
Peter Muller (stopt na dit schooljaar en zal niet verder gaan in de activiteitencommissie)
Zou het u ook leuk lijken om onderdeel te zijn van deze activiteitencommissie of heeft u vragen
naar aanleiding van deze brief, kunt u een mail sturen naar ov.deopstekker@comprix.nl

Met vriendelijke groeten,
Jenny Heida
Voorzitter Oudervereniging

Reminder
Zaterdag 25 juni vindt er een gratis voetbalclinic plaats bij VV Tijnje gegeven
door een aantal enthousiaste jeugdtrainers! Een unieke kans om kennis te
maken met volkssport nummer 1!
Deze clinic is bedoeld voor de groepen 3 t/m 8 van basisschool de Opstekker.
Opgeven kan via nummer 06-46109094.

