
 

 

 

 

NIEUWSBRIEF 

JANUARI 2023 

 

In deze nieuwsbrief: 

 Voor op de kalender 

 Welkom op school 

 Babynieuws 

 Carnaval 

 Schoolreis 

 Schoolkamp groep 8 

 Informatie vanuit schoolmaatschappelijk werk 

VOOR OP DE KALENDER 
woensdag 11 januari 2023   19.30 uur: ouderavond groep 7 In je Sas 

vrijdag 17 februari 2023   carnaval op school 

maandag 20 februari 2023 middag: alle kinderen VRIJ /  

kindercarnaval Sükkewottels 

ma. 5 juni t/m wo. 7 juni 2023  schoolkamp groep 8 

donderdag 29 juni 2023   schoolreis groep 1 t/m 8 

 
WELKOM OP SCHOOL 

 
Welkom in groep 1: Fem & Liz Westendorp! 

 

 



 

 

BABYNIEUWS 
Meester Koen Oolderink verraste ons onlangs met het goede nieuws 

dat hij en zijn vrouw Gerlinde een derde kindje verwachten.  

In juni 2023 hopen zij een broertje voor hun zonen Faas en Mees te 

kunnen verwelkomen.  

Van harte gefeliciteerd en een goede zwangerschap toegewenst! 

 
CARNAVAL 
Net als in voorgaande jaren blijven wij op school het carnavalsfeest op vrijdag vieren. Dit 

jaar staat dit gezellige feest gepland op vrijdag 17 februari a.s. Hiermee geven we met 

de kinderen een mooie aftrap voor het carnavalsweekend! 

 

In overleg met de carnavalsvereniging hebben wij besloten om alle kinderen de 

gelegenheid te geven om het kindercarnaval van de Sükkewottels te bezoeken. Daarom 

zijn alle kinderen op maandag 20 februari 2023 vanaf 12.15 uur VRIJ. 

 

Let op: kinderen gaan met hun eigen ouder(s) naar het kindercarnaval. De invulling van 

deze middag gebeurt door de Sükkewottels. Leerkrachten begeleiden de kinderen dus 

niet naar/op deze middag.  

 

Het is de bedoeling dat we deze vrije middag in het vervolg opnemen in de jaarkalender.  

Omdat we nu kort van tevoren bekend maken dat kinderen een middag vrij zijn, is het 

mogelijk dat sommige ouders geen opvang voor hun kind(eren) kunnen regelen. Deze 

kinderen worden op maandagmiddag 20 februari gewoon op school opgevangen.  

 

 
 

Wanneer uw kind op maandagmiddag 20 februari a.s. op school blijft, krijgen wij daarvan 

graag bericht via: directie.opweg@skot.nl 

 
SCHOOLREIS 
In overleg met de oudervereniging is het schoolreisje van groep 1 t/m 8 gepland op 

donderdag 29 juni 2023. Deze datum stond nog niet op de schoolkalender, dus noteer 

deze in uw agenda.  

Meer informatie over de vertrektijden en bestemmingen ontvangt u te zijner tijd. 

 

SCHOOLKAMP groep 8 
Op de schoolkalender stonden nog geen data voor het schoolkamp gepland. Er moest 

namelijk eerst een nieuwe kamplocatie gezocht worden. Inmiddels is dit gelukt en zijn de 

data bekend: 

maandag 5 juni – dinsdag 6 juni - woensdag 7 juni 2023 

 

Meer informatie ontvangen de ouders en kinderen van goep 8 in een aparte brief. 

 

INFORMATIE VANUIT SCHOOLMAATSCHAPPELIJK WERK 
In de bijlagen vindt u informatie over de Billy Boem Club (bestemd voor kinderen van 8 

t/m 12 jaar die opgroeien in/rondom stress- en spanningsvolle (thuis)situaties) en een 

training voor kinderen in groep 5 t/m 8 van gescheiden ouders. 
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