
  

 

 
 

          

             

       

 

IJsbaanweg 4,  8801 ER Franeker    

Telefoon: 0517-395110 

Web site:  www.deopslach.nl 

E-mail:      info.opslach@elanowg.nl 

Directeur :  Hanneke Reitsma 

 
      

          

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vakantie en studiedagen 
 

Herfstvakantie 
maandag 22 oktober 2018 t/m vrijdag 26 
oktober 2018 
Kerstvakantie 
maandag 24 december 2018 t/m vrijdag 4 
januari 2019 
Voorjaarsvakantie 

maandag 18 februari 2019 t/m vrijdag 22 
februari 2019 
Meivakantie 
vrijdag 19 april t/m vrijdag 3 mei 2019 (incl. 
koningsdag en Pasen) 
Hemelvaartsdag 

Donderdag 30 mei, aansluitend vrijdag 31 mei 
2019 
Tweede Pinksterdag maandag 10 juni 2019 

Margedag: Vrijdag 12 juli start zomer-
vakantie (dit is onder voorbehoud). 
Zomervakantie 
maandag 15 juli t/m vrijdag 23 augustus 

2019             Eerste schooldag maandag 26 
augustus 2019. 
Studiedag: woensdag 6 maart 2019 

 
 

 

 
 

vrijdag 30 maart 2018 

 

Pasen  

maandag 2 april 2018  

Koningsdag 

 

vrijdag 27 april 2018 

Meivakantie 

 

maandag 30 april t/m vrijdag 

11 mei 2018 (incl. 

Hemelvaartsdag donderdag 

10 mei) 

Informatie van de school op de website 
Nieuwe informatie/nieuws ontvangt u via het 
ouderportaal social schools.U kunt nieuws-
brieven ontvangen wanneer u daarvoor bent 
aangemeld.  

Op de website worden ook foto's en 
verhaaltjes van kinderen geplaatst. Wij 
verzoeken de ouders/verzorgers die niet 
willen dat hun kind op de website of Face-
book pagina staat met een foto, verhaal of 
naam dit te melden bij de directie. Dit kan 
ook via het algemene e-mailadres van school 

info.opslach@elanowg.nl.    
Ons adres op Facebook is 
www.facebook.com/deopslach   
Nieuwsbrieven 
Het algemene nieuws ontvangt u via een 
nieuwsbrief in uw mail of app. Deze wordt op 

gezette tijden verstuurd. Met daarin een 
koppeling naar de berichten die de 
leerkrachten naar hun eigen groep hebben 

gestuurd.    
 

Groepsverdeling 
 

1-2a Willy Menninga, Titiana Pereboom,  
1-2b Yoka van der Heide 
3 Titiana Pereboom, Hetty Pelsma 
4 Johanna Elings, Sacha van Nek 
5 Frida Hiemstra 
6 Marloes vd Meulen, Marieke 

Soolsma 

7 Colette Oving, Sacha van Nek 
8 Tamara Spoelstra, Simone 

Grundemann (vervanging Helena 
van Akker) 

  
Internbegeleidster Geeske Jongsma 
Internbegeleider Marco Bos 
Adm. Medewerker Riekje Rütter 

Jochum Faber 
Conciërge Jacob Zondervan 
Ondersteuner Matthijs Koopmans 
Vrijwilligster Hennie Lindeboom 

 

Directie 
De directeur Hanneke Reitsma is 
eindverantwoordelijk voor de school. Wilt u haar 
spreken, dan kunt u bij het ingaan van de 
school een afspraak maken of mailen 
hreitsma@elanowg.nl  

Werkdagen: maandag t/m vrijdag 
 
 
 

Verlofaanvraag 
Vanaf 5 jaar is uw kind leerplichtig. Als u verlof 
wilt aanvragen, kunt u op school een 
verlofformulier vragen bij de administratie. Dit 
kan ook op de site onder de knop- ouders- 
verlofformulier. Informatie over een 

verlofaanvraag kunt u nalezen in de schoolgids 
die op de website staat. 

 
Ziekmelding 
Indien uw kind niet naar school kan komen, 
vragen wij u dit op de betreffende dag voor 

8.15 uur telefonisch te melden. 
0517-395110 

 

http://www.deopslach.nl/
mailto:info.opslach@elanowg.nl
mailto:info.opslach@elanowg.nl
http://www.facebook.com/deopslach
mailto:hreitsma@elanowg.nl


  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Gymrooster 

Maandag Groep 8 en 3   
Donderdag Groep 4, 5, 6 en 7 

Alle sieraden moeten af in verband met de 
veiligheid. Ook knopoorbellen en armbandjes. 
Tevens worden er op de dagen dat de kinderen 
niet naar de gymzaal gaan momenten van spel 

gepland.  

 
 

Medezeggenschap Raad (MR) 

Marjan van Zanden Ouder 
René de Vries Ouder  

Simone Fleischer Ouder 
  
Frida Hiemstra Team 
vacature 
Yoka vd Heide 

Team 
Team 

Hanneke Reitsma Aanwezig namens 
directie 

Mailadres MR mr@deopslach.nl 
 
 
   

 
Gezond tussendoortje en een gezonde 
lunch 
Fruit als een gezond tussendoortje voor de 
ochtend. Wij vragen u de lunch in een 

trommel/box te doen, omdat het deksel als 
bordje gebruikt kan worden. Het drinken 

hebben wij bij voorkeur in een beker. Snoep, 
koek, snacks, chips en koolzuurhoudende 
dranken zijn niet toegestaan. Tip: geef uw 
kind een keer water mee. 
Jarigen: Kinderen die jarig zijn mogen 

trakteren op school. Geeft u niet teveel mee 
en het liefst zo gezond mogelijk. Kinderen 
van de groepen 1 t/m 8 gaan met een 
felicitatiekaart de eigen afdeling rond.  
Veiligheid voor jong en oud 
In verband met de veiligheid mag er niet 
worden gefietst op het schoolplein tijdens het 

in- en uitgaan van de school. Tijdens de 
pauzes zijn er afspraken en regels m.b.t. het 
gebruik van speelmateriaal en het Pannaveld. 
Fietsen worden in het fietsenrek gezet. Er is 

voldoende ruimte.  
Mocht u met de auto naar school komen dan 

kunt u parkeren op de plekken die daarvoor 
bedoeld zijn. 
Het liefst bij de sporthal en dan het pad naar 
de school wandelen met uw kind. Wij willen 
graag een veilige situatie creëren rondom de 
school voor iedereen.  
Luizencontrole 

In de 2de week na elke vakantie worden de 
kinderen gecontroleerd op luizen. 

Ouderbijdrage 
De vrijwillige ouderbijdrage (zie schoolgids) 

bedraagt dit schooljaar € 15,- per leerling. 
Activiteiten die uit deze bijdrage bekostigd 
worden, zijn o.a. Sinterklaasfeest, kerstfeest 
en andere festiviteiten.  
Het innen van de bijdrage wordt door de OR 
gedaan. U ontvangt daar binnenkort meer 

informatie over.  

IBAN: NL58  RABO 0148 3623 54 

 

Integraal Kind Centrum 
In het belang van onze kinderen, de burgers 
van de toekomst, streeft het IKC naar een 
optimale ontwikkeling van 0-12 –jarigen. 
Door het realiseren van één pedagogische en 

educatieve visie worden kinderen in staat 
gesteld hun talenten optimaal te ontwikkelen. 
Extra naschoolse activiteiten worden door 
SKF (Stichting Kinderopvang Friesland) 
georganiseerd.  
Buitenschoolse sportactiviteiten worden, in 
samenwerking met de beweegconsulenten 

van De Waadhoeken en Cios-studenten, 
ouders en diverse (sport) instellingen 
georganiseerd, bijv. voetbal, kaatsen, tennis, 

enz. 
School schrijft de leerlingen in, maar is  niet verantwoordelijk 
voor de activiteiten en de begeleiding van de kinderen. 

 Ouderraad (OR)  
Inge van de Berg Voorzitter 
Rinske Hokwerda 
Johan Rombout 

Ouder 
Ouder 

Leontine de Jong Ouder 
Simone de Vries 
Sabine Pitstra     
Roland Kingma 
Harma Zeilmaker  

Ouder 
Ouder 
Ouder 
Ouder 

Willeke Postma Ouder 

Marieke Soolsma Namens het team 
Johanna Elings Namens het team 
Titiana Pereboom  
 

Namens het team   

 
   

 
            

  
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  

 

  
 
 
  

 
 

Schooltijden en het in- en uitgaan van 
de school 
De schooltijden op de Opslach zijn voor alle 

groepen als volgt:  

- Maandag, dinsdag en donderdag - 8.15 
uur tot 14.30 uur.  

- Woensdag en vrijdag – 8.15 uur tot 
12.15 uur  

Op maandag, dinsdag en donderdag nemen 
de kinderen zelf brood en drinken mee. 
Leerkrachten stimuleren het meebrengen 

van een gezonde lunch en tien-uurtje. De 
kinderen lunchen, onder toezicht, tussen de 
middag op school.  
De verschillende uitgangen mogen worden 
gebruikt om de school in en uit te gaan. 
Onze voorkeur gaat uit naar het gebruik van 

de hoofdingang voor  het brengen van de 
kleuters, de zijdeur bij het plein voor de 

groepen 5, 6,7 en 8 en de ingang bij het 
fietsenrek voor groep 3 en 4.   
Om 8.05 uur, bij de eerste bel, gaat de 
schooldeur open en mogen de leerlingen 
naar de klassen. Ouders van de groep 1/2   

zijn van harte welkom om mee te gaan. De 
leerkracht is beschikbaar voor het 
verwelkomen van de kinderen en heeft niet 
de ruimte en tijd om een gesprek met 
ouders te voeren. Een afspraak met de 
leerkracht maken kan dan wel, dit kan ook 
via de mail. 

De kinderen van 4-8 gaan zoveel mogelijk 
zelfstandig naar hun klas. Om 8.15, bij de 
tweede bel, beginnen de lessen.  
 

mailto:mr@deopslach.nl

