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AGENDA
19 en 20 okt.
23 t/m 27 okt.
31 okt.
3 nov.
7 nov.
8,9,10 nov.
10 nov.
11 nov.
13 nov.

Juf Ellen in groep 1/2/3
Herfstvakantie
Luizencontrole
Jeugd Playbackshow
Zakelijke ouderavond
Wecycle
Sint Maartenviering op school
Lampionnenkeuring Spectrum
Voorlichting voortgezet onderwijs

15 nov.
15 nov.

Margedag groep 1/2
Voorlopig adviesgesprekken groep 8

15 nov.
22 nov.
22 nov.

Facultatieve oudergesprekken
Inloopochtend voor nieuwe kleuters
èn hun ouders
Toneelvoorstelling Heisa

22,23 nov.

Reshare

Organisatie kidsclub Sebaldeburen

Organisatie kidsclub Sebaldeburen
Voor ouders en leerlingen groepen
7 en 8. Inloop 18.45 uur en start
19.00 uur.
Leerlingen gr. ½ vrij
Ouders en leerlingen ontvangen
een uitnodiging

Voor alle leerlingen. Op obs De
Opstap

VERJAARDAGEN
23-10
31-10
02-11
10-11
10-11

Felicia Zwik
Paula vd Veen
Meester René
Tess Kooistra
Meester Alje

NIEUWS
Thema Trefwoord
Week 42 t/m 45 (16 oktober t/m 10 november): Helden
■ Inhoud: Wat zijn (Bijbelse) helden? En wie zorgt ervoor dat je een held wordt?
■ Bijbel: Gideon (Rechters 2-8).
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Voorlichtingsavond voortgezet onderwijs
Voor de ouders en leerlingen van groepen 7 en 8 is er op maandag 13 november een
voorlichtingsavond over het voortgezet onderwijs.
Zakelijke ouderavond
Dinsdag 7 november organiseert de OR de zakelijke ouderavond. Inloop vanaf 19.30 uur.
Start 19.45 uur.
De uitnodiging en de stukken zullen u worden toegestuurd op dinsdag 31 oktober.
Vooraankondiging fietsverlichtingcontrole
In week 46 of 47 (13 t/m 24 nov.) zal er een fietsverlichtingcontrole worden uitgevoerd door
de werkgroep VVN vanuit de gemeente Grootegast.
Wilt u, samen met uw kind thuis alvast kijken of de verlichting en de verplichte reflectoren
op de fiets in orde zijn? Zodra de datum bekend is, zullen we die aan u doorgeven.
Activiteitenmiddag De Borgen
Woensdag 22 november is er een activiteitenmiddag op De Borgen voor de leerlingen van
groep 8 van 13.30 – 15.30 uur. Alle vestigingen van de Borgen, dus ook de Woldborg
Grootegast en de Lindenborg en Nijeborg Leek, zetten de deuren dan open voor de
leerlingen van groep 8. Het maakt niet uit welke opleiding of niveau een leerling denkt te
gaan volgen. Je kunt zelf kiezen op welke vestiging je deze middag wilt volgen. Het is een
leuke en actieve manier om kennis te maken met het voortgezet onderwijs. In Leek maken
de leerlingen kennis met de Nijeborg en de Lindenborg, waarbij gestart wordt op de
Lindenborg. Via een looproute bezoeken de leerlingen beide gebouwen.
Opgave is niet nodig.
We adviseren leerlingen en ouders om zo’n activiteitenmiddag te bezoeken. Mocht uw kind
in groep 8 hierheen willen, dan kunt u dit kenbaar maken bij meester Ron of juf Dina. Deze
leerlingen zijn dan vrij om 11.45 uur, zodat zij op tijd op de locatie kunnen zijn.
Voorlichtingsavond voortgezet onderwijs
Voor de ouders en leerlingen van groepen 7 en 8 is er op maandag 13 november een
voorlichtingsavond over het voortgezet onderwijs.
Uitnodiging inloopochtend
Woensdag 22 november is er een inloopochtend voor ouders èn peuters van 2 t/m 4 jaar.
Van 8.45 tot 10.30 uur kunnen de peuters meedoen in groep 1/2/3 en de ouders kunnen
onder genot van een kopje koffie/thee een praatje maken over de school. In de bijlage treft
u de uitnodiging. Kent u ouders met een peuter in deze leeftijd? Stuurt u dan gerust deze
uitnodiging door.
Kinderboekenweek
De voorleeswedstrijd
De voorleeswedstrijd was op 11 oktober, een woensdag.
Uit groep 1, 2 en 3 waren Jimi-nova die het boek Bang mannetje deed. Julian deed het boek Bob de
bouwer en Jessica deed het boek Een dief in de tuin.
Daarvan had Jessica gewonnen.
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Uit groep 4, 5 en 6 waren Roosmarijn die het boek Heksenbloed en drakengoud deed. Judith deed
het boek Kippenvel. Pascalle deed het boek De gruffalo en Vera deed het boek Hoe vermorzel je
spoken?
Daarvan won Judith.
Uit groep 7 en 8 waren Lars die het boek De gorgels deed en Dennis die Dolfje weerwolfje deed.
Daarvan won Dennis en hij mag naar de voorleeswedstrijd met andere scholen in Zuidhorn.
Naomi en Valente
Groep 8
Groep 7

Afsluiting
Vrijdag 13 oktober was de afsluiting van de Kinderboekenweek.
Ouders waren van harte uitgenodigd om een kijkje te komen
nemen. In elk lokaal was leerlingwerk te bewonderen en in groep
1/2/3 en groep 4/5/6 werd een korte presentatie opgevoerd.
Opvallend was de grote verscheidenheid in leerlingwerk en
presentaties. Verhalen, gedichten, drama, tekeningen, creatieve
knutsels van diverse materialen, raamschilderingen, speurtocht,
voorleesgrot en een muzikaal element. Dit allemaal in grote
verbondenheid met elkaar door het overkoepelende thema
‘Gruwelijk eng’.

Informatie vanuit kidsclub Sebaldeburen
De kidsclub Sebaldeburen heeft weer vele leuke activiteiten georganiseerd. U ontvangt de
affiches bij deze Nieuwsbrief in aparte documenten.
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Actie Zwembad de Woldzoom
Het zwembad vraagt onze medewerking voor een inzamelingsactie. In de hal van de school
staat een inzamelbak. Hierin kan iedereen oude mobiele telefoons en lege printer cartridges
kwijt.
De opbrengst komt ten goede aan de familieglijbaan!

Informatie van buiten de school
Jeugd sport fonds

Uw dochter wil op judo, uw zoon wil gitaarles. Maar u heeft geen idee waar u het geld
vandaan moet halen? Misschien kan het Jeugdsport- of Jeugdcultuurfonds helpen! Wij
betalen de contributie/lesgeld en eventueel kleding en attributen voor kinderen en jongeren
tussen de 4 en 18 jaar uit gezinnen waar thuis te weinig geld is.
VERGOEDING
Voor een sportaanvraag is max. € 225,- en voor cultuur € 450,- per kind per jaar beschikbaar.
Na een goedgekeurde aanvraag wordt de contributie/lesgeld rechtstreeks aan de
sportvereniging of cultuuraanbieder betaald. Is sommige gevallen is het mogelijk daarbij een
waardebon voor benodigde kleding/attributen te ontvangen.
WELKE SPORTEN EN CULTURELE ACTIVITEITEN?
Het Jeugdsportfonds vergoedt alleen de contributie van sportverenigingen en/of sporten die
zijn aangesloten bij de landelijke sportbonden. Wij vergoeden geen zwemles (A/B/C), fitness
en scouting.
Een culturele activiteit moet vallen onder de categorie: muziek, beeldende kunst, nieuwe
media, dans, theater of kindercircus. Waarbij het moet gaan om actieve deelname.
U kunt per kind maar van één fonds tegelijkertijd gebruik maken.
HOE KAN IK EEN AANVRAAG INDIENEN?
Ouders/verzorgers kunnen niet rechtstreeks een aanvraag indienen. Dit kan alleen gedaan
worden door een intermediair; een tussenpersoon die professioneel betrokken is bij de
scholing, opvoeding en/of begeleiding van het kind of gezin. Denk hierbij aan een
docent/mentor/IB’er op school, buurtsportcoach, een sociaal wijkteam,
gezondheidsorganisatie, humanitaire hulp, schuldhulpverlening of St. Leergeld.
Kunt u geen intermediair vinden? Kijk dan op onze website voor een overzicht per regio of
neem contact op met de coördinator.
WANNEER BEGINNEN?
Normaal gesproken kunnen kinderen binnen 3 weken na het indienen van een aanvraag, en
na een positief besluit, starten met de sport-, muziek-, dans -of toneelles.
Kijk voor meer informatie op:
Jeugdsportfonds
Jeugdcultuurfonds
www.jeugdsportfonds.nl/groningen
www.jeugdcultuurfonds.nl/groningen
groningen@jeugdsportfonds.nl
groningen@jeugdcultuurfonds.nl
Of bel op woensdagochtend naar coördinator Martina Haak-Snoek op 06-81304503.
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