Nieuwsbrief samenwerkingsschool Opeinde
Alvast wat belangrijke informatie op een rijtje voor het begin volgend schooljaar:
Schooltijden
Voor een aantal leerlingen gaan de schooltijden volgend jaar veranderen. Hieronder
het overzicht:
Groep 1:
vrij op maandagmiddag, woensdagmiddag en vrijdagmiddag;
Groep 2, 3 en 4:
vrij op woensdag- en vrijdagmiddag;
Groep 5, 6, 7, 8:
vrij op woensdagmiddagmiddag
Op woensdag gaat de school om 12:15 uur uit.
Vakanties
15 oktober t/m 23 oktober
24 december t/m 8 januari
18 februari t/m 26 februari
14 april
17 april
22 april t/m 30 april
5 mei
25 mei en 26 mei
5 juni
22 juli t/m 3 september

Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Goede Vrijdag
2e Paasdag
Meivakantie
Bevrijdingsdag
Hemelvaartsdag met aansluitend vrije dag
2e Pinksterdag
Zomervakantie

Gymrooster
Maandag
13.15-14.00: gr 7 LI
14.00-14.45: gr 5 LI

Dinsdag
8.30-9.15: gr 8 LI
9.15-10.00: gr 3 LI
10.00-10.45 gr 4 LI
10.45-11.30 gr 6 LI
13.30-15.00: gr 6-8 GG

Donderdag
13.15-14.00: gr 8 LI
14.00-14.45: gr 6 LI

Vrijdag
8.30-9.15: gr 7 LI
9.15-10.00:gr 3-5 GG
10.00-10.45: gr 5 LI

Zwemmen
Groep 3 en 4 gaat voortaan een keer in de twee weken zwemmen, op donderdagmiddag. De eerste
keer is op 15 september.
Vrije dagen
Dit jaar hebben we een aantal vrije dagen of middagen gepland ivm studie van het team. Als team
willen we ons gaan specialiseren in het coöperatief leren. Hierin zien we mogelijkheden om kinderen
vaardigheden bij te brengen die zij straks in de toekomst nodig hebben. Ook hebben we een drietal

dagen die we gebruiken om de zorg in de groepen goed te regelen. Na elke toetsperiode evalueren
we en maken we nieuwe groepsplannen. Deze data komen in de schoolkalender te staan.
Schoolkalender
De schoolkalender komt waarschijnlijk een paar weken na de start van het schooljaar uit. We moeten
er nog de laatste dingetjes aan toevoegen en het nieuwe logo moet er nog op. Daarom alvast even
een paar belangrijke data voor september op een rijtje:
-

29 aug: eerste schooldag
6 sept: kinderen vrij ivm een studiedag van het team (eerste bijeenkomst coöperatief leren)
7 sept: informatieavond
12 en 14 sept: omgekeerde leerling gesprekken
15 sept: start schoolzwemmen
15 sept: verkeerstuin groep 7 Leister Igge
19 sept: verkeerstuin groep 7/8 Gielguorde
28 sept: start kinderpostzegels

Voor nu wens ik u en jullie allen eerst een heel fijne en goede zomervakantie! Graag tot maandag 29
augustus op De Leister Igge en De Gielguorde.
Mede namens het team,
Ellen Kiers

