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REKENWEEK 

 

Drie groepen kinderen kwamen beurte-
lings langs in het speellokaal. Deelname 
aan de ‘W4Kangoeroe2018’ is één van de 
vaste activiteiten die hoort bij het brede 
aanbod van CBS De Opdracht. 
  
Wat ook bij dit bijzondere aanbod hoort is 
de aandacht de wij schenken aan “de 
week van het geld”. Een week waarbij al-
lerlei aspecten die met geld te maken 
hebben aan bod komen. Leuk zijn ook de 
werkbezoeken van gasten die beroeps-
matig iets kunnen vertellen over geld en 
bijv. bankzaken. Voor ouders is er ook 
leuk materiaal beschikbaar, bijv. een zak-
geldcontract.  
https://www.weekvanhetgeld.nl/thuis/ 

 

 

Gisteren (donderdag 15 maart) deed De 
Opdracht mee met de wereldwijde 
‘Kangoeroe wiskundewedstrijd’. Het is 
een wedstrijd voor kinderen vanaf groep 
3 tot en met klas 6 van het VWO. Wereld-
wijd doen er zo’n 6,5 miljoen kinderen 
mee. Van onze school waren er maar 
liefst 75 kinderen die deelnamen aan de 
wedstrijd. Voor deze kinderen een extra 
uitdaging om een mooie prestatie bij 
moeilijke reken- en wiskundeopgaven te 
laten zien. De kinderen maakten op-
drachten die horen bij hun eigen 
leeftijdscategorie. Juf Rineke de Jong, 
onze rekencoördinator, begeleidde het 
geheel.  

https://www.weekvanhetgeld.nl/thuis/
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 BIJBELROOSTER 

SPONSORKIDS  
Opbrengst   23 februari   € 89,05 
Opbrengst  9 maart    €  63,95 
Opbrengst  16 maart    €  53,30 
 
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  

EXTRA AKTIE  

Week 12: 19 t/m 23 maart 2018  
De rijke man, Marcus 10:17-27  
Bartimeüs, Marcus 10:46-52  
De intocht in Jeruzalem, Marcus 11:1-10 
Week 13: 26 t/m 30 maart 2018  
Jezus wordt gevangen genomen, Marcus 
14:32-52  
Jezus wordt verhoord, Marcus 14:53-15:15 
Het Paasverhaal, Marcus 15:22 – 16:8 
Jezus zegent de kinderen, Marcus 10:13-
16 

Dankzij de enthousiaste inzet van vele vrijwil-
ligers is onze zandbak weer heerlijk ververst 
met schoon zandbakzand. Op 9 maart werd op 
de ‘NL doet vrijdag’, onder andere, deze klus 
weer geklaard! De kleuters kunnen daardoor de 
komende paar jaar weer heerlijk in mooi zand-
bakzand spelen. 
Alle vrijwilligers heel erg bedankt, mede na-
mens alle kinderen!  

NL-DOET : BEDANKT! 

Op 23 februari  hadden we een extra hoge op-
brengst voor onze sponsorkinderen in Brazilië. 
Een aantal kinderen uit  groep 7b,  Evelyn,   
Floris,  Yannick,  Gertjan, Thom en Piet hadden 
een lege flesseninzamelactie op touw gezet en 

op die manier  € 22,75 ingezameld.  Geweldig!! 
 

Afgelopen dinsdagavond 13 maart werd de 
jaarlijkse ouderavond georganiseerd door de 
ouderraad. Aanvankelijk leek de opkomst niet 
heel groot te worden (de reactie op emailbe-
richtjes/vragen wordt steeds minder) maar na 
een ouderwetse papieren uitnodiging was de 
avond met een mooie groep van ongeveer 60 
personen toch prima bezet. 
Engbert Braam heeft veel verteld over Fides, 
het versterken van zelfvertrouwen (bij kinderen 
maar ook bij jezelf) en bijkomende zaken die 
belangrijk zijn in de omgang met kinderen. We 
hebben positieve reacties mogen ontvangen 
over deze avond, zeker zeer zinvol voor ouders 
die nog nooit iets hadden gehoord over het 
toepassen van de Fidessymbolen/methodiek in 
school. Een ouderavond over Fides zal gemid-
deld één keer in de vier jaar terugkomen. 
Voor meer info zie  http://fidesnoord.nl/ 

OUDERAVOND 

http://www.careforbrasil.nl
http://fidesnoord.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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Op zondag 18 maart staat de jaarlijk-
se Kerk-School-Gezinsdienst gepland. 
 
Plaats: Ontmoetingskerk aan de 
Mounestrjitte. 
Aanvang: 9.30 uur 
 
Met medewerking van de leerlingen uit 
de groepen 1 en 2. Deze leerlingen mo-
gen vooraan in de kerk bij de leer-
krachten zitten. 
Deze dienst is heel laagdrempelig. Dat 
betekent zeer toegankelijk voor ieder-
een. Ook wanneer u niet gewend bent 
om naar de kerk te gaan, van harte 
welkom!  
Een aantal leerkrachten zal de dienst 
muzikaal ondersteunen. Het thema 
van de dienst is “Een nieuw begin”. 

WEEK VAN DE HOOP KSG DIENST 

Volgende week doen alle VCSO scholen mee 
aan de Week van de Hoop. 
Na het succes van de Week van de Hoop in 2017,  
wordt er ook in 2018 een Week van de Hoop ge-
organiseerd. Samen met alle scholen willen we 
laten zien wat voor een mooie initiatieven er 
ontstaan als kinderen hoop delen in hun eigen 
buurt, dorp of stad. Met de Week van de Hoop 
creëren we zo gezamenlijk een positieve bewe-
ging in onze maatschappij. Waar we in 2017 na-
dachten over het thema ‘ík heb hoop’, gaan we 
in de Week van de Hoop 2018 heel concreet aan 
de slag met het thema ‘ik deel hoop’.   
Voor de verschillende groepen is er lesmateriaal 
ontwikkeld. De volgende vragen gelden voor de 
kinderen vanaf groep 4. Hoe kan jij zo onopval-
lend mogelijk mensen helpen en daarmee hoop 
delen in je eigen omgeving? Dit is de geheime 
missie van Team Hoop. Deze superhelden hebben 
hun hoofdkwartier op een ultrageheime locatie 
in Nederland en houden in de gaten wie er hulp 
van een superheld kan gebruiken. Maar Team 
Hoop kan dit niet alleen en roept de hulp in van 
alle leerlingen.   

FRYSKE MATTHAÜS PASSION 
In lijn met de Matthäus traditie en speciaal voor 
Leeuwarden Europese Culturele Hoofdstad 2018 
brengt het NNO de Matthäus Passion dit jaar in 
het Fries. De Duitse tekst is in opdracht van het 
NNO vertaald door componist en tekstschrijver 
Peter Sijbenga. De Fryske Matthäus maakt deel 
uit van ‘Lân fan taal‘, een groep projecten binnen 

Leeuwarden Friesland Culturele Hoofdstad 2018.  
 
In het Martini kinderkoor wat deel uitmaakt van 
deze Passion zingen ook twee van onze leer-
lingen mee; Levi Nijboer en Jesse Boersma. Bij-
zonder dat deze jongens in diverse theaters zul-
len optreden. De optredens beginnen volgende 
week. Jongens alvast heel veel succes! Meer in-
formatie vindt u op www.nno.nu 

http://www.nno.nu


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 
       18 mrt. Kerk-school-gezinsdienst       25 mrt.  Zomertijd    

       18 mrt. Juf Feikje jarig       29 mrt.    Volgende  nieuwsbrief 

      19 mrt. Bibliotheekbezoek groep 3             Om alvast te noteren 

       19 mrt. Groep 1 en 2 vrij 30 mrt-1 april Paasweekend 

       20 mrt.  Meester Rudolf jarig     9-10 april Spreekuuravond 

       23 mrt. Gebedsgroep         11 april  K.I.M. 

 

In de leerlingenraad werd al een paar 
keer geopperd dat het fijn zo zijn dat er 
weer een vragenbus op de leerpleinen 
zou worden geplaatst. De oude blikken 
trommel was lelijk geworden en weg-
gedaan. 
Jelmer van Kammen gaf tijdens de zit-
ting aan dat zijn pake dat heel goed 
zou kunnen oplossen en dat die vast 
een mooie vragenbus zou kunnen ma-
ken. En dat bleek inderdaad te klop-
pen. Afgelopen maandag kwam  

 
 
 
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 

WELKOM 

 
 
 
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!”  
 
 

 

Via de mail ontvangt u informatie over de 
nieuwst editie van het online-magazine 
Thuis en School.  Dit  magazine is  speciaal 
voor ouders van schoolgaande kinderen. 

 

WELKOM 

In groep 1 van juf Monique en juf Feik-
je heten wij Daan de Groot, Marij van 
Houten, Imre Veenstra, en Doutzen 
Lindeboom van harte welkom.   
Ook een hartelijk welkom  aan  Jack  
(gr.1) en Angeline Schipper (gr.3a) . Zij 
zijn in de voorjaarsvakantie naar Ure-
terp verhuisd. 
 
Wij wensen jullie een hele fijne 
schooltijd op ‘De Opdracht’.  
 

 

SCHOOLFRUIT 
Elke week ontvangen we gratis schoolfruit. 
Soms voor de kinderen onbekend en fruit 
met een verrassende smaak (denk aan gra-
pefruit, ananas) of groente (wortels) waarbij 
zij het laatste niet als fruit beschouwen. 
Wilt u weten welk schoolfruit wordt aange-
boden dan kunt u dat wekelijks vinden op de 
volgende site: 
https://www.euschoolfruit.nl/nl/schoolfruit/
Leerkrachten-PO/Leveranciers-1/Fruit-voor-
Kids.htm 

Onze school krijgt het fruit van het bedrijf: 
Fruit voor Kids. 

 Vaak blijkt dat we aan het eind van de week 
nog fruit overhouden. We geven dit dan mee 
aan de kinderen. Het gratis schoolfruit loopt 
nog tot en met 20 april (tot drie weken na de 
Pasen). 

THUIS EN SCHOOL 

Ook dit jaar doet onze school mee 
aan de DOEKOE-actie van de COOP. 
Klanten van de COOP sparen door 
middel van munten voor sport- en 
spelmaterialen voor school. De actie 
duurt van 19 maart tot en met  22 
april. 
In de groepen zijn kleurplaten uitge-
deeld. Deze kunnen ingeleverd wor-
den bij de COOP.  
 

DOEKOE ACTIE 

https://www.euschoolfruit.nl/nl/schoolfruit/Leerkrachten-PO/Leveranciers-1/Fruit-voor-Kids.htm
https://www.euschoolfruit.nl/nl/schoolfruit/Leerkrachten-PO/Leveranciers-1/Fruit-voor-Kids.htm
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