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Wellicht hebt u in de krant of op facebook gele-
zen dat we als school de afgelopen week weer 
een bijzonder feestje mochten vieren. Op dins-
dagmiddag 17 oktober werd onthuld dat De 
Opdracht de eerste school in Friesland is die 
zich ‘Schooljudoschool’ mag noemen. Alle leer-
lingen uit de groepen 4 en 5 zaten in de school-
judopakken op de judomat in het speellokaal. 
Onze judokaleerkrachten (meester Peter én de inmiddels beroemde meester Carlos uit Ex-
piditie Robinson) lieten iets zien van het judoprogramma aan alle leerlingen uit de groepen 
5 t/m 8 en de genodigden (o.a. wethouder Jonkman). Schooljudo is niet in eerste instantie 
gericht op sport en bewegen maar vooral op het aanleren van sociale vaardigen. De vaar-
digheden koppelen ze aan waarden zoals: respect, zelfvertrouwen, discipline en plezier. Dit 
zijn waarden die heel goed gekoppeld kunnen worden aan de methodiek van Fides (gericht 
op zelfvertrouwen en de gedachte ‘hoe maak ik mij sterk?’) Onze school weet nog steeds 
het Fidesgedachtegoed prima naar voren te brengen en te onderhouden en wij mochten 
daarom uit handen van Engbert Braam ook onze inmiddels derde herregistratie in ont-

vangst nemen. Op onze jaar-
lijkse ouderavond zullen we 
het gedachtengoed van Fides 
opnieuw gaan toelichten. Ook 
werd afgelopen dinsdagmid-
dag een verlenging van het 
zgn. dBos contract getekend. 
dBos staat voor ‘De biblio-
theek op school’ en dit bete-
kent dat we de komende jaren 
doorgaan met alle extra lees-
activiteiten die school en bieb 
met dBos kunnen aanbieden. 
Voor De Opdracht drie vliegen 
in één klap. 



CBS De Opdracht | Foareker 21 | 9247 AA Ureterp | Tel: 0512-301771 | info@deopdracht.nl facebook.com/ twitter.com/cbsdeopdracht 

  BIJBELROOSTER 

SPONSORKIDS  

Opbrengst  6 oktober    €  54,— 
Opbrengst  13 oktober    €  48,20 
Opbrengst  20 oktober    €  78,62 
 
Maandelijks storten we € 250,-- voor 
‘onze’ 10 kinderen. 
 
Niet iedereen heeft altijd kleingeld in 
huis voor de kinderen om mee te ne-
men voor onze sponsorkids.  
U kunt uw bijdrage ook storten op  
rek.nr.  NL66RABO0120374315  PCBO 
te Ureterp o.v.v. Sponsorkinderen.  

 
Week 44: 30 okt. t/m 3 nov. 2017 
De dromen van Jozef, Genesis 37:1-11  
Jozef in de put en als slaaf verkocht, 
Genesis 37:12-36  
Jozef komt bij Potifar, Genesis 39:1-6 
 
Week 45: 6 t/m 10 november 2017  
De vrouw van Potifar, Genesis 39:6-20  
De schenker en de bakker, Genesis 
39:20-40:23  
De dromen van de farao, Genesis 41:1-8  

Alle scholen in het primair onderwijs, zowel re-
gulier als speciaal onderwijs, zijn aangesloten 
bij het samenwerkingsverband (SWV) in hun re-
gio.  

Net zo als iedere school een medezeggen-
schapsraad heeft, kent ook het SWV een mede-
zeggenschapsraad: de ondersteuningsplanraad 
(OPR) genoemd.  

Deze raad zoekt  mensen  die mee willen denken 
over de vraag: Passend Onderwijs, werkt het? 

Via de mail ontvangt u hierover een brief. 

Na de herfstvakantie starten we  weer met 

onze jaarlijkse  schoenendoosactie. Dit doen 

we in  samenwerking met  de st. Oost Europa 

Comité Ureterp.  Het comité zet zich onder 

andere in voor de allerarmsten onder de Roe-

meense bevolking,  de zigeuners.  Zij worden 

systematisch gediscrimineerd, krijgen weinig 

kansen en leven  daardoor in bittere armoe-

de.  Via de mail ontvangt u bij deze nieuws-

brief extra informatie. De gekleurde labels 

die op de dozen geplakt kunnen worden, krij-

gen de kinderen mee naar huis.  Extra labels 

of lege schoenendozen (zolang de voorraad 

strekt) kunt u afhalen bij de balie.  

 

 

SCHOENENDOZENACTIE 

PASSEND ONDERWIJS FRIESLAND 



DDigitale aanmeldformulieren 

Dit jaar maken we voor het eerst gebruik 

van een digitaal aanmeldformulier voor de 
opgave van broertjes en zusjes voor de 
schoolfotograaf en ook na de meivakantie 
voor de opgave voor de avond4daagse. 

Dit is een proef welke we later zullen eva-
lueren. Voor diegene die niet in de gele-
genheid is om zijn of haar kinderen digi-
taal aan te melden, graag even bij juf 
Geartsje melden, zij kan dit dan op school 
doen. 

Na aanmelding krijgt u een bevestiging op 
het door u opgegeven emailadres. Contro-

leert u uw aanmelding graag goed, klopt 
er iets niet, graag even contact opnemen 
met de Ouderraad via ouder-
raad@deopdracht.nl. Ook wanneer u geen 
bevestiging via de email ontvangt, neemt 
u dan even contact op met de Ouderraad.  

Opgave schoolfotograaf broertjes en zus-
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TANDARTS– EN DOKTERSBEZOEK 

Het valt ons de laatste tijd op,  dat met  regel-
maat tandarts– of doktersbezoeken  onder 
schooltijd worden gepland.  
Soms is dit niet  te vermijden,  toch willen we u 
vragen, indien mogelijk,  de afspraken buiten de 
schooltijden te regelen. 
Alvast hartelijk dank. 

 

 
 

 

GEBEDSGROEP (ingezonden) 

In de kleutergroep van juf Monique 
en juf Feikje heten wij Tamara Hoek-
stra,  Gert Huitema  en Jurre Kijlstra-
van harte welkom. 

Wij wensen jullie een hele fijne 
schoolperiode bij ons op De Op-
dracht. 

Na de herfstvakantie, op woensdag 1 november 
houden we weer een KIM (koffie-inloop-moment).    
Doel: een informeel contact-moment met school. 
Van 8.30 uur tot 9.00 uur staat de koffie en thee 
klaar! 
 
Mocht u het leuk vinden om eens een andere ou-
der te treffen, of een vraag 
 te stellen of iets te willen 
delen? 
Kom naar KIM.  
 
Meester Otto en juf Adri 
zijn namens het team be-
schikbaar.  
Van harte welkom! 

 
 WELKOM 

Ook in dit schooljaar is de gebedsgroep van 
start gegaan om samen te komen en te bidden 
voor allerlei zaken rondom school.  
We komen 2-wekelijks bij elkaar op vrijdagmor-
gen van 8.30 tot 9.30 uur in school. 
De komende data dit jaar zijn:  3 november,  
1 december  en 15 december. 
Wil je daarin meedoen, dan ben je van harte 
welkom! 

K.I.M. 

SCHOOLKORFBAL 
Woensdag 4 oktober was weer het 
jaarlijkse schoolkorfbaltoernooi in 
Gorredijk. 

Dit keer voor het eerst in het najaar, 
met weer een mooi aantal (nieuwe) 
deelnemers waardoor er 6 teams 
mee konden doen! 

De temperaturen om te sporten wa-
ren prima en er is door de teams van 
De Opdracht fanatiek gespeeld. 

Bij het ene team ging het scoren wat 
makkelijker dan bij het andere team 
maar iedereen heeft super sportief 
gekorfbald! 

Het was weer een gezellige middag. 

Of er nog een team van De Opdracht 
mee mag doen aan het Fries Kampi-
oenschap is nog niet helemaal duide-
lijk.  (Zodra we meer weten zullen we 
het melden). 

Hieronder een link naar een impres-
sie van de middag. 

https://myalbum.com/
album/8RlJ3PCyGZld  

De uitslag en meer foto's staan 
op www.ldodk.nl 

Namens de ouderraad, Wieke Mulder 

 

https://myalbum.com/album/8RlJ3PCyGZld
https://myalbum.com/album/8RlJ3PCyGZld
http://www.ldodk.nl


IOEN 
Vorige week vrijdag mocht Annet Core-
mans Friesland vertegenwoordigen bij 
de Nederlandse kampioenschappen. 
Met haar paard is zij 8e geworden. Wij 
zijn natuurlijk trots oph 
 
 
e feit dat de Friese Kampioen bij ons o 
school zit. Een prachtige foto van deze 
wedstrijden kregen we toegestuurd. Ge-
feliciteerd met het prachtige resultaat 
en deze ervaring! 

CBS De Opdracht | Foareker 21 | 9247 AA Ureterp | Tel: 0512-301771 | info@deopdracht.nl facebook.com/CbsDeOpdracht twitter.com/cbsdeopdracht 

AGENDA 
23-27 okt. Herfstvakantie   6 nov. Bibliotheekbezoek groep 3 

30 okt.  Start schoenmaatjes 10 nov. Volgende  nieuwsbrief 

30 okt.  Juf Marianne  (gr. 4a) jarig  Om alvast te noteren 

1 nov.  K.I.M. 8 nov. Nationaal schoolotbijt 

3 nov.  
 
 

Gebedsgroep 17 nov. 
17-20 nov. 

Leerlingen  12.00 uur vrij 
Lang weekend 

 

 
 
 
Op zondagVandaag probeert de meester 
zijn leerlingen sommen te leren. 
“Ik heb hier een getal. Als ik daar een 
vierde van aftrek en dat vier keer na el-
kaar doe, wat houd ik dan over?” 
Geen van de kinderen weet het ant-
woord.  
“Goed, ik zal het jullie wat makkelijker 
maken. Kijk, ik heb hier een perzik. Die 

VAt 

 
 
 
De juffrouw vraagt aan de klas:”Wie 

kan me wel zes dieren uit Afrika noe-
men?” Jantje steekt zijn vinger op 
en zegt:  “Ik juf. Twee leeuwen en 
vier apen!”  
 
 

 

MOP 

De winnares van het tút en derút 

bord was: Noa Westra uit groep 6b! 

 

De schooltuinperiode voor de groepen 6/7 (start 
is altijd in groep 6) is bijna afgelopen.  
Juf Agnes Kuipers begeleidde de groepjes kin-
deren die telkens kwamen. Het blijkt toch nog 
een hele klus om de schooltuin goed op orde te 
houden. Met name de lange vakantieperiode 
zorgt voor wildgroei.  
 
We krijgen volgend jaar een ander plekje 
(kleiner) op het volkstuinencomplex. We mer-
ken dat de kinderen het wel erg leerzaam en 

leuk vinden om hun eigen groente te verbou-
wen. Volgend jaar wil onze ‘vaste’ kookmoeder 
meer gebruik maken van de opbrengsten van 
de schooltuin. Mocht u het leuk vinden om zo 
nu en dan een handje te helpen dan horen we 
dat heel graag. 

SCHOOLTUIN 

Op  zaterdag  4 november wordt er een lichtjes-

avond georganiseerd om overleden dierbaren te 

herdenken.  Zie ook mail 13 oktober. 

Voor deze gelegenheid willen ze de begraafplaats 

van de Sint Piterkerk verlichten met 1000 lichtjes 

en daarvoor hebben ze glazen potten nodig. Wilt 

u met ons mee sparen?  U kunt ze inleveren op 

school of op de Wylp 13 bij familie Jagersma.  

KLEURPLAAT 

In de groep 1 t/m 4 zijn kleurplaten 
uitgedeeld van de  Volière vereniging 
De Waldsang.   Deze graag  voor 1 
november inleveren  bij de  leer-
kracht  of bij de balie. 

Meester: "De meeste woorden die met 

on- beginnen zijn woorden die niet 

goed zijn. Zoals bijvoorbeeld: onge-

hoorzaam, onaangenaam, enzovoorts. 

Kan iemand mij nog zo'n woord  ge-

ven?" Mark: "Ik meester: onderwijzer!" 

LICHTJESAVOND 

WINNAAR 


