
 

 
 
 
Nieuwsbrief  5 november 2018 
 
Belangrijke data: 
9 november Schoolontbijt 
12 november Rapportgesprekken middag en avond 
15 november Rapportgesprekken ’s middags 
20 november     Jaarlijkse voorlichting voortgezet onderwijs in Kindcentrum De Ark 
23 november  René Afwezig i.v.m. Studie 
30 november  Bea jarig 
5 december Sinterklaas, alle leerlingen vrij om 12 uur 
20 december Talentfeestje & kerstmaaltijd 16.30uur-19.00uur 
21 december Onderbouw hele dag vrij, bovenbouw om 12 uur vrij 
 
Rapportgesprekken 
De eerste rapportgesprekken voor het schooljaar 2018-2019 hebben wij gepland op 12 & 15 november.  
 
Klasbord 
Nieuwe communicatievorm  
Om u als ouders op de hoogte te houden van de ontwikkelingen en 
gebeurtenissen binnen de groepen, hebben wij besloten “Klasbord” te 
introduceren bij u. Dit is een app die alleen zichtbaar is voor de leerkracht en de 
ouders die daar toestemming voor hebben gekregen van de leerkracht. Je krijgt 
namelijk een code van de leerkracht om je aan te melden. Vervolgens krijgt de 
leerkracht een melding dat een ouder zich heeft aangemeld.  
Wij merkten het afgelopen jaar dat wij de actualiteiten helemaal niet, of in mindere 
mate bij u kenbaar maakten. Dit willen wij anders…. 
Het liefst willen wij u gelijk op de hoogte stellen van de prachtige activiteiten die 
wij doen op school en foto’s zouden we graag met u delen.  
Wij zijn op zoek gegaan naar een nieuwe vorm van communicatie met de ouders. 
En zijn uitgekomen bij Klasbord.  
Klasbord is een social media tool voor het onderwijs en biedt ons de mogelijkheid u 
regelmatig op de hoogte te brengen van alle nieuwste ontwikkelingen van de 
groep.  
Binnenkort ontvangt u van de groepsleerkracht(en) van uw kind(eren) een uitnodiging, waarin precies 
staat hoe u zich kunt aanmelden.  
Al nieuwsgierig geworden? Kijk op https://klasbord.nl/   
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Voorlichting VO  

Dinsdagavond 20 november om 19:00 uur is er een voorlichting over het voortgezet onderwijs voor de 

ouders van de leerlingen uit groep 7/8. Tijdens deze avond zullen collega’s van het Linde College, het 

Terra Collega, C.S.G Eekeringe en de R.S.G. iets vertellen over hun eigen school.                                                                                                                                                                      
 

Kinderen gaan op reis 
Stichting Op Kop bestaat 10 jaar en dat willen we ook vieren met de kinderen.  
Aankomende dinsdag worden alle kinderen van alle scholen van Op Kop onder schooltijd opgehaald met 
de bus om vervolgens naar de Strandhoeve te Baarlo te gaan. 
Eenmaal aangekomen gaan de kinderen genieten van een hele leuke voorstelling, een glaasje ranja en 
wat lekkers. Rond de klok van 12.30uur zijn de kinderen weer terug op school. ’s Avonds thuis krijgt u 
waarschijnlijk in geuren en kleuren te horen hoe de voorstelling en dag verlopen is. Wij wensen iedereen 
een hele fijne dag. Op deze dag gelden de normale schooltijden. 
 
 
Nationaal Schoolontbijt 
Vrijdag 9 november is er Schoolontbijt op school. Dan hoeven de leerlingen thuis 
niet te ontbijten. Het is de gewoonte dat we tijdens het Schoolontbijt in pyjama 
op school komen. Uiteraard mogen ze zich na het ontbijt omkleden op school als 
ze dat graag willen. We hebben meester René zover gekregen dat hij voor alle 
leerlingen een heerlijk eitje bakt. Dat heeft hij voorgaande jaren ook gedaan en 
dat was een enorm succes. Deze ochtend zal er ook een heerlijk eitje worden 
gebakken door meester René.  
 
Fruit op school 
Dit schooljaar hebben we wederom het schoolfruitproject aangevraagd. Inmiddels hebben wij bericht 
ontvangen dat we wederom zijn ingeloot. Elke week krijgen we weer 3 stuks fruit om tijdens de kleine 
pauze te eten. In de week van 12 november zal het eerste fruit geleverd gaan worden. Het project 
duurt vervolgens 20 schoolweken.  
Ons streven is dat we de kinderen een gezonde schoolomgeving willen bieden. Een gezonde leefstijl 
helpt kinderen lekker in hun vel te zitten, de weerstand op peil te houden en genoeg energie te hebben 
voor leren, sport en spel. Wij besteden niet alleen aandacht aan voeding en gezondheid in de lessen, 
maar ook in de praktijk.  
De kinderen krijgen vanaf 12 november elke donderdag en vrijdag fruit op school. Deze 2 dagen hoeft u 
de kinderen geen kleine pauze hap mee te geven naar school. Wel wat te drinken! 
 
Lootjes trekken en Inleveren surprise + gedicht 
Natuurlijk gaan we in de bovenbouw weer surprises maken. De surprises worden gemaakt door de 
groepen 5 t/m 8.  We gaan 19 december lootjes trekken in de klas en er mogen cadeautjes worden 
gekocht voor 5 euro. 
We mogen de Surprises inleveren vanaf 3 december. Deze worden in de middenruimte  
tentoongesteld zodat we deze mooie werkstukken kunnen bewonderen van elkaar. 
 


