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BLIJDE GEZICHTEN IN ROEMENIE DANKZIJ DE SCHOE-
NENDOZEN UIT URETERP. NOGMAALS BEDANKT! 
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  BIJBELROOSTER 

SPONSORKIDS  

Opbrengst   15 december    € 62,15 
 
 
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. 
 
www.careforbrasil.nl  
 

Week 2: 8 t/m 12 januari 2018  
De wijzen uit het Oosten, Matteüs 2:1-12 
Jozef droomt, Matteüs 2:13-23 Johannes 
de Doper, Matteüs 3:1-12  
 
Week 3: 15 t/m 19 januari 2018  
Johannes de Doper, Marcus 1:1-8 Jezus 
neemt mensen mee, Marcus 1:14-20 
 In de synagoge, Marcus 1:21-28  

Afgelopen week beleefde Meike Dekker een bij-
zonder weekje in groep 8. De hele week was ze 
bezig met haar afscheid op De Opdracht. Meike 
en haar familie hebben een bijzondere intensie-
ve periode achter de rug. Meike maakt na de 
kerstvakantie een nieuwe fase mee in dit proces. 
Zij gaat wonen bij haar vader in Hoogeveen en 
verhuist daarom van school. We wensen haar 
veel succes op haar nieuwe school en dit laatste 
stukje daar in het basisonderwijs. Het ga je goed 
Meike en hopelijk zien we je nog eens terug wan-
neer je op bezoek bent in Ureterp. In deze 
nieuwsbrief neemt ze zelf ook even afscheid. 

De Opdracht is ook te vinden op Facebook. Bijna 
wekelijks wordt een kort nieuwsberichtje ge-
plaatst op onze website en dit is dan direct door 
gekoppeld aan Facebook en Twitter. Op Face-
book zijn er op dit moment 489 personen die 
onze site volgen. We zouden het natuurlijk heel 
erg leuk vinden wanneer we binnenkort de 
grens van 500 kunnen passeren. Goed voor de 
promotie van onze school. Doet u mee? 

 

TOT ZIENS 

Na de kerstvakantie zit de Lio stage periode 

voor juf Femke de Roos in groep 6a er bijna op. 

Nog twee weekjes en dan mag ze weer terug 

naar de PABO in Groningen. Juf Femke heeft al-

les prima gedaan en het onderwijs zal haar in de 

nabije toekomst zeer goed kunnen gebruiken 

als nieuwe juf. In de tweede week na de kerstva-

kantie kunnen we dan een nieuwe juf verwelko-

men. Dit is juf Marit Hoekstra. Zij heeft tot die 

tijd een vervangingsbaan gehad in Bakkeveen 

en kan dan tot de zomervakantie bij ons een tij-

delijke baan krijgen. Leuk om te weten is dat juf 

Marit een zusje is van meester Jelmer. 

PERSONEEL 1 

FACEBOOK 

http://www.careforbrasil.nl


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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Bij deze nieuwsbrief ontvangt u vandaag een uit-
gave van het prachtige blad “Ouders”.  Veel prak-
tische informatie met deze keer o.a. iets over 
“Hoe leer ik mijn kind samenwerken” en bv. de 
geschiedenis van ons volkslied.  Geen exemplaar 
ontvangen? Meldt u dit even bij juf Geartsje? Er 
zijn nog wel een paar extra. 

 
 

 

BLAD ‘OUDERS’ 
hoi, 
ik ben meike dekker. ik zit in groep 8. 
ik ga verhuizen in de kerstvakantie. 
dat betekent dat mijn jaar er hier op 
zit. ik heb hier de jaren van mijn leven 
gehad. het was zo anders dan bij an-
dere scholen. hier heb je voko bijvoor-
beeld. en op mijn nieuwe school heb-
ben we dat niet. ik heb geen spijt dat 
ik bij mijn groep 8 zit. iedereen neemt 
zoals je bent en dat is toch gewoon 
geweldig. oké er is wel eens onenig-
heid maar dan lossen we het op en is 
alles weer goed. ik wil mijn klasgeno-
ten heel erg veel bedanken dat ze mij 
hebben gesteund afgelopen jaar. en 
nu ga ik een nieuw leven op bouwen. 

                   groeten van meike 

AFSCHEID 

 

Zoals u wellicht weet kent De Opdracht een 
zgn. leerlingenraad. Vanaf groep 5 zijn er per 
groep twee vertegenwoordigers die regelma-
tig met meester Otto en meester Jelmer ver-  
gaderen. Dit schooljaar zit de personeelska-
mer helemaal vol. Dit komt natuurlijk doordat 
we er een extra groep bij hebben gekregen dit 
schooljaar.  
Dit kinderen die dit jaar de groepen vertegen-
woordigen zijn: 
Groep 5a: Laura en Sander 
Groep 5b: Anniek en Tim  
Groep 6a: Jelmer en Bjorn 
Groep 6b: Femke en Joas 
Groep 7a: Silke en Ydwer 
Groep 7b: Evelyn en Jelmer 
Groep 8: Sanne en Matthias. 
U kunt ze inmiddels ook bewonderen want 
hun portretten (prachtig gemaakt door mees-
ter Jelmer) hangen inmiddels op het boven-
bouwleerplein aan de muur. 
Het eerste succes van de leerlingenraad is in-
middels behaald. Dankzij hun inbreng krijgen 
de groepen 4a en 6a speciale zonwering in 
hun lokalen na de kerstvakantie (was bij de 
bouw niet opgenomen i.v.m. de luifels, dit 
blijkt in de praktijk echter niet voldoende hin-
derlijk zonlicht tegen te gaan). 

LEERLINGENRAAD 

Juf Margreet v.d. Lageweg was de af-
gelopen twee weken helaas niet op 
school. Zij is dik drie weken geleden 
lelijk gevallen met de fiets en heeft 
daardoor o.a. een hersenschudding 
opgelopen. Op dit moment is rust ne-
men het enige wat ze kan doen. We 
wensen haar beterschap toe en ho-
pen dat de kerstvakantie ook kan bij-
dragen tot een volledig herstel. Sterk-
te Margreet. Een kaartje of mailtje ter 
bemoediging sturen is natuurlijk al-
tijd leuk. 

PERSONEEL 2 

Bij deze nieuwsbrief ontvangt u een flyer van de 
oliebollenrun op 31 december. Mede georgani-
seerd door meester Jasper van Sport Fryslân. 
Meester Jasper is bij de leerlingen bekend. 

BIJLAGE 



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! 
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AGENDA 
    25  dec.t/m  5    jan. 2018  Kerstvakantie      17 jan.  K.I.M. 

      6 jan.  Meester Jeen jarig      18 jan. Juf Geke jarig 

      8 jan. Bibliotheekbezoek groep 3      19 jan. Volgende nieuwsbrief 

     12 jan. Gebedsgroep      20 jan.  Juf Rineke jarig 

     15 jan.  Groep 1 vrij, Groep 2 Cito-toets   

 

 
 
 
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!”  
 
 

 

 

 

SCHOOLKRANT MOP 

Na de kerstvakantie, op woensdag 17 januari 
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 
ouder te treffen, of een vraag 
 te stellen of iets te willen delen? 
Kom naar KIM.  
 
Meester Otto en juf Geke zijn namens het 
team beschikbaar. Ook zal iemand van het ge-
biedsteam uit de ge-
meente Opsterland aan-
wezig zijn. U kunt deze 
persoon vragen stellen 
over zorg die de gemeen-
te kan verlenen. 
 
Van harte welkom! 

Jantje komt thuis 
van school en ligt 
helemaal dubbel 
van het lachen. 
Vraagt zijn vader: 
"Waarom lach je 
zo hard?" Jantje: 
"Ik heb straf-
werk!"   Vader: 
"Wat is daar zo 
leuk aan dan?" 
Jantje: "Ik moet 
honderd keer IK BEN EEN EZEL op-
schrijven en u moet uw handtekening 
eronder zetten van de meester... 

 

TOT SLOT 

Met deze nieuwsbrief  ontvangt u ook de nieuwe 
schoolkrant. De zgn. wintereditie.  

Voor de ouders met leerlingen die schoolkran-
ten moeten uitdelen willen we vragen om dit 
het liefst de vrijdag of zaterdag direct te doen. 
Onze leden (zonder kinderen op school) vinden 
het erg plezierig om de schoolkrant op tijd te 
ontvangen. Zeker voor de kerstdagen. 

Geen schoolkrant ontvangen? Dan melden bij 
juf Geartsje. We hebben altijd reserve exempla-
ren.  

Hele fijne kerstdagen 

en alvast een           

gezegend 2018               

toegewenst.  

Allemaal tot ziens  

op 8 januari 2018. 

K.I.M. 


