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Donderdag 17 februari 2022

Samenwerken op school
en thuis

AGENDA
18 februari
8 maart
9 maart
11 maart
23 maart
Save the date
2 juni

Start voorjaarsvakantie (kinderen vrijdag vrij)
Voorstelling groep 5 en 6
Voorstelling groep 1 en 2
Workshop “Ijstijd” groep 7 en 8
OPO Studiedag (alle kinderen vrij)
Studiemiddag (12.00 uur alle kinderen vrij)
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WELKOM

Corona ............................ 1

Binnenkort komen Gijs en Sophie bij ons op school. Wij wensen
jullie veel plezier!

Voorstelling gr. 5 en 6 ..... 1
Schoolplein ..................... 1
Voorstelling gr. 1 en 2 ..... 2

CORONA
In de bijlage vindt u de brief met de informatie over de nieuwe maatregelen omtrent
corona.

VOORSTELLING MOGELIJKHEDEN
Wie is er opgeleid en wie heeft het zichzelf geleerd? Ben je je eigen weg gegaan of heb
je de regels gevolgd? Deed je dit alleen of samen? Maakt het uit of je allochtoon of autochtoon bent of een man of een vrouw?
Andy en Astrid gaan aan de slag om antwoorden te vinden op deze vragen door hun
verschillen naast elkaar te plaatsen. Zij combineren, ze tonen verschillen en ze mengen. Soms erg grappig, dan weer serieus. Andy en Astrid maken er een echte battle
van.
Welke dansstijl vinden de kinderen het meest boeiend? Of spectaculair? Of saai? Let
the battle begin! Een dansbattle tussen twee verschillende dansers, die al dansend
vragen en keuzes uitbeelden.

SCHOOLPLEIN
Wat is de stand van zaken wat betreft het vergroenen van het schoolplein? Met de drie
directeuren van de scholen, een leerkracht en iemand van de gemeente zijn we druk
bezig om de plannen op elkaar af te stemmen. Dit lijkt aardig te lukken en we hebben
al met verschillende partijen gesproken die een ontwerp willen maken. Eén partij gaat
hier nu mee beginnen. Zodra deze fase voorbij is, kunnen we beginnen met subsidies
aanvragen. Hiervoor hebben we al een tweetal ouders gevonden. Zodra we meer informatie hebben, zal ik het in de nieuwsbrief met jullie delen.

10 jaar OPO ..................... 2
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VOORSTELLING PLONS
Kikker Kiki wordt geboren als klein kikkervisje en
ontdekt langzaam de wereld om haar heen. Kiki
raakt verwonderd door de schoonheid van de vijver.
Een grote vis is niet gevaarlijk, maar blijkt haar te
kunnen helpen. Ze ziet de libelle die naar werelden
gaan, waar Kiki nog niet is geweest. Kiki verandert,
wordt groter, net als de wereld om haar heen. Het is
wel lekker veilig in de vijver, maar als zij straks aan
land gaat, wat zal er dan gebeuren?
Kiki is een beetje bang. Toch springt ze uit de vijver en gaat aan land. Hier ontmoet zij
bewoners die haar plagen of vrienden met haar willen worden. Zo is er bijvoorbeeld de
kokerjuffer, die zich langzaam opsluit in haar koker en later als een schietmot uit tevoorschijn komt.

JARIGEN
In de komende periode zijn
de
volgende
leerlingen/
leerkrachten jarig:
Liza, Romy, Falak en juf Angela, Sanne, Lise, Noud, Pip,
Senn, Ielaf, Lars, Jolé, Tim,
Kai en Wesley.

Alvast een fijne verjaardag!

Er zijn ook minder leuke vrienden; zoals de reiger die kikker wel een lekker hapje
vindt. Wegwezen! Wat zijn er veel dieren, maar zouden er ook andere kikkers bestaan? Heeft kikker Kiki eigenlijk wel familie?

10 JAAR OPO
Vanuit het 10 jarig bestaan van OPO hebben we dit jaar twee wedstrijden. Een OPO
Talentenjacht en een OPO Kunst- en Cultuurwedstrijd. Wat houden deze twee in?
Dat kunt u lezen in de bijgevoegde flyer.
Voor de OPO Talentenjacht mogen de kinderen zich alleen of in een groepje opgeven .
De kinderen mogen zich opgeven tot uiterlijk 18 maart. Als school hebben we dan ergens in april de voorrondes van onze talenten. Eén act wordt dan uitgekozen om onze
school te vertegenwoordigen op de Grand Finale van “OPO got talent” op 19 mei 2022.
Met de OPO Kunst– en Cultuurwedstrijd gaan we op school bezig na de voorjaarsvakantie. Het is de bedoeling dat alle kinderen bezig gaan met het ontwerpen en bouwen
van hun “droomschool”. Dit mag alleen of in een groepje. Vanuit deze wedstrijd worden er 4 items gekozen die zullen worden tentoongesteld bij de OPO-dag op 19 mei in
Van Slag.
Met vriendelijke groet, mede namens het team,
Roelien Hoogeveen
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