
 

Medezeggenschapsraad (MR) 

Marjan van Zanden  Ouder 

Marieke Abbink                 Ouder 

Rob van Vredendaal   Ouder 

Frida Hiemstra  Leerkracht 

Yoka v/d Heide  Leerkracht 

Sacha van Nek  Leerkracht 

 

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, koekjes, 

snacks, chips en koolzuurhoudende dranken als 

lunch en tussendoortje zijn niet toegestaan. 

Jarigen: Kinderen die jarig zijn mogen trakteren 

op school. 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 graag fietsen op de 

toegestane wegen buiten het schoolplein. Tijdens 

de pauzes zijn er afspraken m.b.t. het gebruik van 

speelmateriaal en het Pannaveld. Fietsen graag 

plaatsen in het fietsenrek geplaatst.  

Mocht u met de auto naar school komen dan kunt 

u parkeren op de plekken die daarvoor bedoeld 

zijn. Het liefst bij sporthal de Trije en dan het pad 

naar de school bewandelen met uw kind(eren). 

Wij willen graag een veilige situatie creëren 

rondom de school voor iedereen. 

Luizencontrole 

In de 2e week na elke vakantie wordt er 

‘geluizenpluisd’ door ouders van de Ouderraad.  

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. Op de dagen dat de 

kinderen niet naar de gymzaal gaan worden er momenten 

van spel gepland. 

 

Schooltijden en het in- en uitgaan van de school 

De schooltijden op de Opslach zijn voor alle groepen 

als volgt: Maandag, dinsdag en donderdag  

 08.15 uur tot 14.30 uur 

                 Woensdag en vrijdag 08.15 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 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 

4-5, 6, 7 en 8. De ingang bij het fietsenrek voor groep 

3.  

Vanaf 08.05 uur gaan de schooldeuren open en 

mogen de leerlingen naar de klassen. Ouders van 

groep 1-2 zijn van harte welkom om mee te gaan (in 

het nieuwe schooljaar ontvangt u nog nadere 

informatie hierover i.v.m. Corona maatregelen) . De 

leerkracht is beschikbaar voor het verwelkomen van 

de kinderen, maar heeft op dat moment weinig 

ruimte en tijd voor een gesprek met ouders. Een 

afspraak met de leerkracht maken kan dan wel, dit 

kan ook via de mail. 

De kinderen van de groepen 4 t/m 8 gaan zoveel 

mogelijk zelfstandig naar hun klas. Om 08.15 uur, 

gaat de bel en beginnen de lessen. Vriendelijk 

verzoek aan ouders die dan in de school zijn de 

lokalen te verlaten, zodat de lessen op tijd kunnen 

starten.    

Ouderraad (OR) 

Inge van den Berg   Voorzitter 

Leontine de Jong  Ouder 

Simone de Vries  Ouder 

Sabine Pitstra  Ouder 

Paulien Beeksma  Ouder 

Sandra Baarda  Ouder 

Titiana Pereboom  Leerkracht 

Marieke Soolsma  Leerkracht 

Naschoolse activiteiten 

Naschoolse activiteiten worden door SKF  

(St. Kinderopvang Friesland) georganiseerd. 

Buitenschoolse sportactiviteiten worden, in 

samenwerking met de beweegconsulenten van de 

Waadhoeken en Cios studenten, ouders en diverse 

(sport) instellingen georganiseerd, bv. voetbal, 

kaatsen, tennis enz.  

 

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, 

gelijk met kosten voor schoolreisjes, schoolkamp, etc. U ontvangt 

daar informatie over. 

IBAN: NL58 RABO 0148 3623 54 


