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Datum Activiteit 
Di 09-11 Inzameling Bag2school 
Do 11-11 St.Maarten 
Vrij 12-11 Kids Survival Run groep 5/6 
Za 13-11  Landelijke intocht 

Sinterklaas 
Do 18-11 VO-markt > afgelast 
Do 25-11 Studie2daagse. Alle 

leerlingen vrij. 
Vrij 26-11 Studie2daagse. Alle 

leerlingen vrij. 
 
Geachte ouders, verzorgers, 
 
Afgelopen di was de coronapersconferentie. 
We vonden het best spannend deze keer, 
want welk nieuws zouden we gaan krijgen? 
Gelukkig verandert er voor school vooralsnog 
niet zo heel veel. We met kleine aanpassingen 
zoals de 1,5m prima uit de voeten. 
 
Achter de schermen zijn we al bezig met de 
voorbereidingen voor Sinterklaas en Kerst. 
Gezien alle ontwikkelingen op coronagebied 
hopen wij natuurlijk van ganser harte dat alles 
door kan gaan zoals we bedacht hebben. 
 
Fijn weekend allemaal! 
 
Namens het team. 
 
Met vriendelijke groet, 
Leendert Kroes 
Directeur 
 
Herijkingstraject Dalton: 
Ma 25-10 jl. hebben wij een 
themavergadering daltononderwijs gehad 
o.l.v. juf Judith. Een concreet resultaat van 
deze vergadering is dat wij de hal van onze 
school iets ander hebben ingericht en dat we 
duidelijk hebben gemaakt wat de bedoeling is 
van een werkplek in de hal. Zo kan een 
werkplek bedoeld zijn als stiltewerkplek (de 
leerling wil dan in alle rust en concentratie 

werken) of samenwerkplek (de leerlingen 
doen dan een opdracht met meerdere 
leerlingen samen). 
 
Bag2school: 
Nog even een laatste reminder: aanstaande 
dinsdagavond 9 november zit de OR van 
19.00-20.00 uur klaar om de zakken voor 
Bag2school in ontvangst te nemen. Uiteraard 
mogen de zakken ook overdag ingeleverd 
worden. 

 
Sinterklaastoneel/Sinterklaasfilm: 
Op maandag 29 november gaan de groepen 3 
t/m 5 naar het Sinterklaastoneel in de 
Meenthe. Tegelijkertijd gaan de groepen 6 
t/m 8 naar een Sinterklaasfilm. Ook in de 
Meenthe. Voor deze dag zijn wij opzoek naar 
een flink aantal chauffeurs. Mocht u zich nog 
niet hebben opgegeven via Social Schools, 
maar kunt u wel rijden dan horen wij het 
graag. Wij vertrekken rond 10.45 uur van 
school en zullen rond 13.00 uur weer naar 
buiten komen. 
Opgeven kan bij de eigen leerkracht of mailen 
naar helma.warnders@stichtingopkop.nl 
 
Jarigen: 
Voor de herfstvakantie hadden we even iets 
verder vooruit in de kalender moeten kijken 
om alle jarigen te noemen. 
Afgelopen week, op 30 oktober was Anouk uit 
groep 7 jarig, zij is 11 jaar geworden. En 
afgelopen woensdag was Chayenna 
Schuurman (gr.8) jarig. Zij is 12 geworden. 
Alsnog van harte gefeliciteerd dames! 
Aankomende 2 weken zijn er 3 jarigen. 
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13 november wordt Nick (gr.7) 11 jaar. 
Dinsdag 16 november wordt Aaron (gr.6) 9 en 
donderdag 18 november wordt Bartosz (gr.4) 
alweer 8. 
Alvast een hele fijne verjaardag mannen! 
 
 

 


