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Welkom

Kaat Lemmens
Sem van Gorp
Puk Paridaans
Hugo Mariën
Legend Realpe Morcillo
Siem Jansen
Lot Huijbregts
Niels van Berkel
Sara Maas
Lola van Gestel
Imke Boerenkamp
Liam van de Voort
Emy van de Pol
Shelyna van Gerwen

In de maand april starten drie nieuwe kinderen op onze school. Loïs en Britt van Dongen komen in Lage Mierde
wonen. Loïs start in groep 3 en Britt in groep 1.
Imke Boerenkamp wordt 4 jaar en mag naar de basisschool.
Wij wensen Loïs, Britt en Imke heel veel plezier en succes toe op d’n Opstap!
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Maandkalender april 2018
maandag

2 Lesweek 28

dinsdag

woensdag

Tafeltjesweek

zondag

6

7

8

10

11

12

13

14

15

20.00 uur GMR
vergadering

Huiswerkweek

Stakingsdag
Noord-Brabant,
Alle kinderen zijn vrij.

18

19

20

21

22

28

29

17
Vertelling door Jac Naus

23 Lesweek 31

zaterdag

5
Groep 7:
Verkeersexamen

Komende 2 weken:
mogelijk stagiaires Pius X

16 Lesweek 30

vrijdag

4

2e paasdag
9 Lesweek 29

donderdag

3

OPEN AVOND
18:00 – 20:00

15.00 uur
teamvergadering in HM

Groep 6 biebexpeditie

20.00 uur MR/SR
vergadering HooLaHu
in Hulsel
24

25

26

27

15.30 uur Bouwoverleg
HooLaHu

Groep 8:
Eindtoets Route 8

‘t Treeke

Koningsdag
Meivakantie

Groep 5: workshop van
de Chocoladevloot

Meester Bas laatste
werkdag voor HooLaHu

Groep 7: workshop Red
de Plancius
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Algemeen

Beste ouder/verzorger,
Dit wordt dan alweer het op één na laatste bericht dat ik in mijn functie stuur. Er wordt veel gespeculeerd over
mijn opvolging. De huidige stand van zaken is dat de teamleiders en de intern begeleider tweemaal een gesprek
hebben gehad met de bestuurders van onderwijsstichting KempenKind. Het was een eerste verkenning naar wat
er leeft onder het personeel en de ouders en welke behoefte er is, als het gaat om mijn opvolging. Op twaalf
april zal het bestuur in gesprek gaan met de teams en daarbij worden ook de oudergeledingen van de
medezeggenschapraden uitgenodigd. Er is afgesproken dat er geen overhaaste procedure gestart wordt en dat
er gestreefd wordt om na de zomervakantie met een nieuwe leiding te starten. Dit betekent wel dat er een
extra last op de schouders van de teamleiders komt. Het bestuur heeft daarom ingestemd met het aanstelling
van een extra leerkracht die de lesgevende taken van de teamleiders kan overnemen. U wordt daar nog nader
over geïnformeerd.
In het plan dat we geschreven hebben bij de invoering van de continuroosters is ook een evaluatiemoment
opgenomen. Volgende week ontvangt u daarom een mail waarbij we u vragen wat u van de continuroosters
vindt. In het mailtje zit een link naar een aantal vragen. Ik verzoek u vriendelijk om even tijd te nemen (maximaal
10 minuten) om deze vragen te beantwoorden zodat wij een beeld krijgen van hoe u de huidige schooltijden
ervaart.
Dan gaat op 13 april de school weer dicht omdat er gestaakt wordt. We voelen ons nog altijd niet serieus
genomen door de politiek en ondanks dat er nu toch wat geld aan lijkt te komen willen we nogmaals een dringend
signaal afgeven. We vertrouwen op uw begrip.
Een nieuwtje is dat de provinciale overheid subsidies wil verstrekken om speelplaatsen te vergroenen. De
gemeente heeft het initiatief genomen om ons hier attent op te maken en is zelfs bereid om ook bij te dragen
aan deze vergroening. Mocht u hierin iets willen of kunnen betekenen, dan kunt u contact opnemen met de
teamleider van de school. Ik kom graag nog een keer kijken hoe het uiteindelijk geworden is.
Pasen staat voor de deur. Jac Naus heeft de kinderen het paasverhaal verteld. We zijn hem zeer erkentelijk dat
hij dit op onnavolgbare wijze en vrijwillig doet. De kinderen weten nu dat het niet bij iedereen alleen om de
eieren gaat… daar is overigens niets mis mee.

Ik wens iedereen fijne paasdagen toe.

Met een vriendelijke groet,
Bas van den Bosch
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Ander schoolnieuws
Parro app

Vorig schooljaar hebben we een oudertevredenheidsonderzoek afgenomen. Uit
dit onderzoek kwam naar voren dat een aantal ouders de communicatie tussen
leerkracht en ouder verbeterd zouden willen zien. Wij hebben hierover navraag gedaan bij de MR/SR/OV leden.
Hierbij werd o.a. aangegeven dat ouders het prettig vinden om te weten waar de kinderen op school mee bezig
zijn. Niet alle kinderen vertellen even veel over school en verschillende ouders geven aan dat ze niet weten wat
de kinderen op school doen. Daarom gaan we vanaf april starten met berichten en foto’s te versturen via de
“Parro app”. Dit is voorlopig nog een proefperiode, maar hopelijk zijn we allemaal zo enthousiast dat we het
voort kunnen zetten.
Daarnaast treedt op 25 mei 2018 de nieuwe Europese privacywetgeving in werking, de Algemene verordening
gegevensbescherming (AVG). De AVG gaat over de 'bescherming van natuurlijke personen in verband met de
verwerking van persoonsgegevens van Europese staatsburgers en betreffende het vrije verkeer van die gegevens'.
Dit houdt voor onze school o.a. in dat we geen foto’s meer op onze website mogen plaatsen. Parro is AVG
proof. Dit is ook één van de redenen om over te stappen naar de Parro app.
Parro is een eenvoudige app waarmee we makkelijker (en vaker) met ouders kunnen communiceren. Als ouder
bent u hierdoor direct op de hoogte van de ontwikkelingen op school en van uw kind. Parro valt onder de
paraplu van ParnasSys (ons administratieprogramma), wat betekent dat de app veilig en vertrouwd is.
Binnenkort ontvang u van ons een uitnodiging. Daarin staat aangegeven hoe u de gratis app (zonder reclame)
kunt installeren en u ontvangt van ons de inloggegevens. Op deze manier wordt u direct aan uw eigen kind(eren)
en diens groep gekoppeld.
Ouders kunnen ook zonder een smartphone mededelingen, berichten en agenda-items ontvangen, mits ze een
Parro account hebben. Deze kunt u aanmaken via de Parro webapp op https://talk.parro.com. Daar kunt u dan
voortaan inloggen om uw berichten te lezen. Als u een mededeling gemist heeft, krijgt u automatisch een e-mail
ter herinnering.
Ondanks dat de app afgeschermd is, (wij nodigen dus zelf mensen uit die de berichten kunnen lezen) kan het zijn
dat u als ouder het niet prettig vindt dat we foto’s van uw kind op de app plaatsen. Mocht dit het geval zijn, wilt
u dan uiterlijk 4 april een berichtje sturen naar sborrenbergs@kempenkind.nl met daarin de naam van uw
kind(eren).

Open avond

Op woensdag 18 april houden basisschool d’n Opstap en Kinderopvang Nummereen open avond. Op deze
avond mogen alle leerlingen hun school en BSO aan belangstellenden laten zien. De Kinderopvang en basisschool
zijn open van 18.00 uur tot 20.00 uur.
De afgelopen weken hebben de kinderen gewerkt aan een cultuurproject “Literatuur”. Op deze avond
presenteren de kinderen het werk die ze in het kader van het cultuurproject gemaakt hebben.
Wordt uw kind volgend schooljaar 4 jaar, dan is het ook mogelijk om uw kind tijdens deze avond in te schrijven.
Wilt u uiterlijk 19 april 2018 de inschrijfformulieren inleveren, dan weten wij op hoeveel kinderen we volgend
schooljaar kunnen rekenen.

Lezen is leuk!

Deze maand zijn er weer leespromotie projecten.
Groep 5 krijgt een workshop van de Chocoladevloot op woensdag 25 april van 9.00 tot 10.15 uur
Groep 6 gaat met de groep op biebexpeditie op donderdag 19 april van 9.00 tot 10.00 uur
Groep 7 krijgt een workshop Red de Plancius op woensdag 25 april van 10.45 tot 12.00 uur
4

Basisschool D’n Opstap
Broekkant 9
5094 GA Lage Mierde
013-5091500
www.opstap-lm.nl
info@opstap-lm.nl

Verder starten we na Pasen met tutorlezen met groep 3 tot en met 8.
Een tutor (leerling, meestal uit een hogere groep) begeleidt hierbij een kind dat nog moeite heeft met het vlot
lezen op eigen niveau. De komende tijd gaan we hier 3x per week mee aan de slag.
Wellicht kunt u thuis ook het lezen extra stimuleren.

Sociaal-emotionele ontwikkeling

Binnen de school werken wij voor de groepen 3 t/m 8 met de methode “Goed gedaan” voor sociale - emotionele
ontwikkeling. Deze maand staat in het teken van ‘Jezelf de baas’. Jonge kinderen moeten nog leren zichzelf te
beheersen: op je beurt wachten, niet zomaar de straat oprennen, niet schelden als je boos bent, niet te veel
snoepen. Er zijn een heleboel afspraken en regels die kinderen zich eigen moeten maken om veilig en gezond
groot te worden en om rekening te kunnen houden met anderen. Oudere kinderen moeten leren zélf
verstandige beslissingen te nemen. Regels en afspraken over veiligheid, gezondheid en rekening houden met
anderen moeten zij kennen én begrijpen. Zij moeten zélf leren stilstaan bij de gevolgen van hun gedrag, en hun
impulsen en emoties indien nodig kunnen beheersen. Zo worden zij ‘zichzelf de baas’ en daardoor zelfstandig.
In de klas komt het volgende aan de orde:
• Welke afspraken en regels zijn er allemaal om te zorgen:
– dat je veilig en gezond groot wordt;
– dat het voor iedereen fijn is om met elkaar om te gaan.
• Soms is het best moeilijk om je daaraan te houden.
• Je kunt dan tegen jezelf zeggen: ‘Denk eens even na!’
Tips voor thuis
• Praat met uw kind over afspraken en regels die thuis gelden en leg uit waarom u die belangrijk vindt.
• Wees consequent. Regels die af en toe gelden worden niet serieus genomen. Mopper dus niet over alles, maar
stel een beperkt aantal regels in en zorg dat die wél nageleefd worden.
• Stel duidelijke regels wat betreft rekening houden met anderen. ‘Niet praten als anderen praten.’ ‘Geen grote
mond geven.’
• Help uw kind zich te beheersen bij tegenslag. Toon begrip voor de teleurstelling, maar accepteer geen drama’s.
Laat uw kind even diep ademhalen en een leuke afleiding zoeken.
• Complimenteer uw kind vaak wanneer hij aardig, beleefd of behulpzaam is naar anderen. Daar leert een kind
snel van!

Rapport/portfoliomap

Mocht u nog een rapport/portfoliomap thuis hebben liggen, dan mogen deze weer teruggebracht worden
naar school.
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Koningsspelen 2018

Op vrijdag 20 april vinden de Koningsspelen plaats, ook d’n Opstap doet daar dit jaar weer aan mee!
Op die dag gaan de kinderen verschillende spellen spelen. De leerlingen van groep 8 hebben deze
spellen bedacht en zorgen voor de uitleg. De leerlingen van groep 7 begeleiden de verschillende
groepjes. We verwachten iedereen in (oranje) sportieve kleding op school.
De kinderen van groep 2 doen tijdens de ochtend gezellig mee en mogen om 12.00 uur opgehaald
worden.
Het is niet nodig om deze dag fruit of lunch mee te nemen.
Het is namelijk de laatste dag van het schoolfruitproject. Daarnaast verzorgt de oudervereniging
een gezonde lunch voor de kinderen uit groep 3 t/m 8.

Rabobank Clubkas Campagne!

Dit jaar doen we mee aan de Clubkas Campagne!
De oudervereniging heeft onze school aangemeld met het volgende doel:
“Het verruimen van het budget voor de schoolreisjes en het buitenspeelmateriaal ten behoeve van de kinderen
van Basisschool D’n Opstap”.
Inmiddels hebben we een goedkeuring van deelname ontvangen. Nu hebben we uw stem nog hard nodig. Deze
stemmen bepalen namelijk de hoogte van de bijdrage voor onze school.
Elke stem telt!
Leden van de Rabobank ontvangen bij de start van de stemperiode een unieke code waarmee ze kunnen
stemmen. Van donderdag 5 april t/m maandag 30 april mogen zij via een speciale site hun vijf stemmen
uitbrengen op de clubs die zij een warm hart toedragen.
Let op: alleen leden van Rabobank De Kempen mogen stemmen. Als u klant bent, bent u niet automatisch lid. Klanten
kunnen in Internetbankieren, onder ‘Mijn gegevens’ zien of ze lid zijn van Rabobank De Kempen.
Kunnen we op uw stem rekenen?

Schoolreisje groep 5, 6 en 7

Dit jaar gaan we weer op schoolreis met groep 5, 6 en 7.
Dit schoolreisje zal plaatsvinden op maandag 11 juni.
Het wordt weer ontzettend gezellig en leuk.
We gaan namelijk de hele dag naar Bobbejaanland!!
Extra informatie volgt te zijner tijd.
Omdat we naar België gaan, moeten we wel in bezit zijn van alle identiteitsbewijzen van de leerlingen. Daarom
willen we alle ouders vragen om vóór de meivakantie (uiterlijk 26 april) een kopie van het
identiteitsbewijs van uw kind in te leveren. Dit moet ingeleverd worden bij de eigen groepsleerkracht.
Alvast hartelijk bedankt!
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EU Schoolfruitproject

Nog een paar weken en dan stopt helaas het Schoolfruitproject. We hebben 20 weken lang, drie
stuks fruit per kind per week gratis ontvangen. Iedere week was het weer spannend welk fruit er
deze week aan bod kwam. Natuurlijk hopen we dat we een goed voorbeeld gegeven hebben én dat
we het gezonde eten ook de rest van het schooljaar in stand kunnen houden. Neemt u kind iedere
dag fruit mee naar school? Zijn de broodtrommels gevuld met gezond eten? Kinderen hebben elke
dag minimaal twee keer fruit en 150 gram groente nodig.
Vanaf 23 april mogen de kinderen iedere dag weer zelf fruit/groente mee naar school nemen.
Wij willen Linda van Erven en Heidi Schots hartelijke bedanken! Iedere woensdag hebben ze voor onze kinderen
het fruit of groente gewassen en schoongemaakt.

Nieuws uit de groepen
Groep 2

Kleutertoneel
Dit jaar vindt het kleutertoneel plaats op donderdag 31 mei.
Verdere details en uitnodigingen volgen later.
We gaan er weer een mooie voorstelling van maken.
De kinderen van groep 2 hebben er zin in!"

Groep 7

Verkeersexamen
De zevendegroepers hebben zich goed voorbereid op het theoretisch en praktisch verkeersexamen.
Het examen vindt in Reusel plaats op donderdag 5 april.
De kinderen krijgen op vrijdag de uitslag.
We wensen hen veel succes toe.

Groep 8

Route 8
Op woensdagochtend 25 april gaan de kinderen van groep 8 de eindtoets maken.
In de bijlagen bij dit Treeke vindt u een ouderbrief én een brief voor de leerlingen van groep 8, met daarin
informatie over de toets.
Mocht u nog vragen hebben over de toets, dan kunt u contact opnemen met de leerkracht van groep 8.
Wij wensen de kinderen veel succes toe!
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Ingezonden stukken
Nieuws van Nummereen

Op woensdag 18 april is het open avond bij Brede School D’n Opstap. Ook wij openen die avond met
Nummereen Kinderopvang onze deuren! Je bent van harte welkom om een kijkje te komen nemen in onze
ruimtes voor kinderopvang, peuterprogramma en buitenschoolse opvang. Onze pedagogisch medewerkers staan
voor je klaar!
Tot kijk,
Nummereen Kinderopvang

Open dag Tennisvereniging
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