
 

Onze school heeft een eigen website. Hierop staat veel informatie en kunt u zien waar we 
over werken:     www.opstap-hardenberg.nl 

  

        Hardenberg,  4 oktober 2021 
 
Gymlessen. 
Na de herfstvakantie gaan alle kinderen behalve de kinderen van groep roze de ene week op 
woensdag naar de gymzaal in de Matrix en de andere week op vrijdag. De kinderen van 
groep roze gaan alleen woensdag naar de sportzaal. Op vrijdag gaan alle groepen met de 
bus. Wanneer de groepen niet naar de Matrix gaan, sporten de groepen op het sportveld. 
 
After the autum holidays all children go one week on Wednesday and the other week on 
Friday for sports to the gym in the Matrix except group pink. The children from group pink go 
only on Wednesday tot the gym. On Friday all children go by bus.  
 
 
 

 
 
 
 
Sport in de Matrix op woensdag (groep 
roze, blauw, oranje, rood, groen) 
 

 
 
 
 
Sport in de Matrix op vrijdag (groep blauw, 
oranje, rood, groen) 

 
3 november 
17 november 
1 december 
15 december 
12 januari 
26 januari 
9 februari 
16 maart 
30 maart 
13 april 
11 mei 
25 mei 
15 juni 
29 juni 
13 juli 
 

 
29 oktober 
12 november 
26 november 
10 december 
21 januari 
4 februari 
18 februari 
11 maart 
25 maart 
8 april 
22 april 
20 mei 
3 juni 
24 juni 
8 juli 
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Studiedagen. 
De studiedag van de leerkrachten is verplaatst van 25 oktober naar 
11 oktober. De kinderen zijn 11 oktober vanaf 12.00 uur vrij, maar 
moeten 25 oktober gewoon naar school tot 14.00 uur! 
 
The study day for the teachers is changed. On the 11th of October 
the children are free in the afternoon (school is from 8.30 – 12.00 
o’clock), but on the 25th of October they have normaly school till 
14.00 o’clock! 
 

 
 
Kijkmiddag. 
Op donderdag 14 oktober nodigen we alle ouders met 
hun schoolgaande kinderen uit tussen 14.00 en 15.00 uur. 
Uw kind zal u dan laten zien en vertellen waar hij/zij deze 
periode aan gewerkt heeft. 
 
On Thursday the 14th of October we invite all parents to 
come at school with their students between 14.00 and 
15.00 o ‘clock. Your child will show and tell you where they 
have been working on last period. 
 
 


