INFO NR. 14 – DONDERDAG 29 maart 2018

* WE KUNNEN NOG WEL HULP GEBRUIKEN OP ZATERDAG 7 APRIL TIJDENS NLDOET
Vanwege het weer hebben we NL-doet moeten verplaatsen naar 7 april.
Er zijn wel al een aantal aanmeldingen, maar we hebben nog niet voldoende aanmeldingen .
Jammer, want dit is juist een mooie gelegenheid om met elkaar even de handen uit
de mouwen te steken en er voor te zorgen dat alles er rondom school weer netjes uitziet.
Daarom nogmaals de oproep:
WIE WIL ONS HELPEN OP ZATERDAG 7 APRIL?
Wat moet er gebeuren?


Boeken boeklonneren (mag ook thuis)



In verschillende klassen moet het een en ander worden opgehangen (graag zelf boor meenemen).



Nestkastje ophangen, bankje repareren



Zand uit de zandbak halen en nieuw er in



Kleuterplein en grote plein blad vrij maken



Pleinschilderingen opfrissen op het grote plein en het kleuterplein



Beitsen van de bankjes



Perken bij de beukenhagen onkruid vrij maken



Stickers verwijderen van klimrek en vlaggenmast schoonmaken



Afval naar de milieustraat gebracht worden. We hebben al iemand met auto en aanhanger.



Leerkrachten ruimen de bergingen op in school en richten de gymberging in in het Dorpshuis

Wij vragen niet van u om de hele ochtend te helpen. Als iedereen een uurtje zou willen helpen, dan kan men elkaar
afwisselen. We starten om 9.00 uur en gaan door tot 12.30 uur. We sluiten deze dag dan af met een gezamenlijke lunch.
Vele handen maken licht werk.
Meldt u aan via info@obsdestelling.nl of bij de groepsleerkrachten of directeur en geef eventueel aan wat u zou willen
doen en wanneer u er bent.
* GROTE VOORJAARSSCHOONMAAK TEGEN ZWERFAFVAL
HIMMELWIKE 2018
De grote voorjaarsschoonmaak tegen zwerfafval komt er aan! Ook
dit voorjaar staat de provincie Friesland weer in het teken van het
opruimen van zwerfafval. De leerlingen gaan op pad om het afval in
de omgeving van de school in te zamelen. Het doel van de actie is om
de leerlingen, maar ook familie bewust te maken van zwerfafval en
vooral dat men er zelf wat aan kan doen. Onze school doet met alle groepen mee op dinsdagmiddag 10 april vanaf 12.45
uur tot ongeveer 14.00 uur. Wie wil er een groepje kinderen begeleiden?
Als u wilt helpen kunt u zich opgeven bij de groepsleerkracht of via de mail info@obsdestelling.nl Alvast bedankt.
* EMAIL-ADRES OV
De oudervereniging heeft sinds deze week een gmail account. Mocht u vragen hebben aan de OV of hulp willen bieden bij
bepaalde activiteiten, dan kan dat nu ook via de mail ovobsdestelling@gmail.com
* NOTULEN MR/OV
In de bijlage vindt u de notulen van 15 januari.
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* KLEDINGINZAMELINGSACTIE
In de maand april doen wij mee met de kledinginzamelingsactie Bag2School. Met deze actie willen
wij geld inzamelen voor de activiteiten die wij organiseren. Wij vragen u uw gebruikte kleding,
lakens, gordijnen, pluche beesten, riemen, handtassen en schoenen in te leveren op school.
Binnenkort worden de kledingzakken uitgedeeld. Voor elke ingeleverde kilo ontvangen wij € 0,30.
Vanaf 26 maart t/m 24 april kunt u uw kledingzakken inleveren op school.
Met vriendelijke groet, de oudervereniging
* SPORTDAG KONINGSSPELEN
Wij doen op vrijdagochtend 20 april weer mee met de Koningsspelen. Groep 8 zal deze sportdag organiseren.
Alle kinderen van groep 1 t/m 7 zullen aan deze sportdag meedoen. We gaan starten met een
licht/klein Koningsontbijt en daarna zullen er diverse sport- en spelactiviteiten plaatsvinden. Mocht
het vrijdag 20 april slecht weer zijn, dan zal de sportdag worden uitgesteld.
Om de sfeer te vergroten, zou het leuk zijn als iedereen in het oranje gekleed gaat.
U bent vanaf 9.30 uur van harte welkom om te komen kijken en de leerlingen aan te moedigen.
Programma:
Vanaf 08.30 uur
Alle kinderen krijgen een ‘Koningsontbijt’.
09.30 uur
Gezamenlijke dans op het plein.
Vanaf 09.45 uur
Koningsspelen met leuke activiteiten.
11.30 uur
Einde Koningsspelen. Nog een keer de gezamenlijke dans.
11.40 uur – 12.00 uur
Afsluiting in de groepen. Kleuters zijn om 12.00 uur vrij.
Groep 3 t/m 8 gaan tot 14.15 uur naar school. Ze eten gewoon op school, dus lunch meegeven.
Wilt u uw kind(eren) deze ochtend bord, bestek en beker voor het ontbijt meegeven naar school?
Het is wel verstandig om uw kind ’s morgens een licht ontbijtje te geven.
We maken er een gezellige ochtend van!
* TERUGBLIK OP HET PROJECT PROJECT ITALIË
Op woensdag 21 maart tijdens de afsluiting van ons project “Italië” (tevens de Open Dag voor alle
openbare basisscholen van Comprix) konden belangstellenden komen kijken wat er allemaal de afgelopen
weken is gedaan in teken van dit project.
Veel ouders, opa’s, oma’s en belangstellenden hebben van de gelegenheid gebruik gemaakt om onze
school te bezoeken. Zie voor foto’s www.obsdestelling.nl
* PAASACTIVITEIT
Woensdag 28 maart en donderdag 29 maart werden er Paasactiviteiten
georganiseerd door de ouders van de oudervereniging en de leerkrachten.
Het was de ouders zelfs gelukt om de Paashaas te strikken om eieren te
verstoppen voor de kinderen.
Alle leerlingen mochten eieren zoeken in het bosje bij de school. Ook waren er
leuke Paasknutsels bedacht voor de groepen, die in de klassen werden gemaakt.
Ouders bedankt voor jullie hulp. En Paashaas bedankt dat je even bij ons bent
geweest. Zie voor foto’s www.obsdestelling.nl
* AFSPRAKEN ZELFSTANDIG WERKEN EN PLEIN
Iedere twee weken staat er een afspraak centraal betreffende het zelfstandig werken in alle
groepen en een pleinregel. Deze afspraak en pleinregel worden in alle groepen met de kinderen
besproken. In week 13 en 14 (26 mrt. t/m 6 april 2018) staan centraal:
AFSPRAKEN OVER HULP VRAGEN EN HULP GEVEN
1.

Denk na over de uitleg van juf/meester
of je begrijpt wat je moet doen en hoe je het gaat doen.

2. Probeer zoveel mogelijk vragen te stellen voor je begint.
PLEINREGEL GROEP 3 T/M 8
* Iedere maand zorgt een groep voor het schoonhouden van het
plein en het opruimen van spelmateriaal dat is blijven liggen.

2

* GROEP 3
We zijn alweer begonnen met kern 9. De kinderen maken kennis met nieuwe lettercombinaties zoals, aai, ooi, oei. Ook
maken zij kennis met de tweelettergrepige woorden (vijver, bakker, kasten) En ze gaan woorden lezen die beginnen met
be-, ge-, ver-.
In kern 9 maken de kinderen ook kennis met allerlei oefenvormen voor begrijpend lezen.
Na kern 8 is de lentesignalering afgenomen. De kinderen hebben een spellingtoets gehad en moesten woordjes lezen op
tempo. Mocht u geïnteresseerd zijn in de scores, dan kunt u op maandag-, dinsdag-, en donderdagmiddag bij juf Heleen
langskomen.
* GROEP 4
De leerlingen hebben deze week de woorden van het taal thema “Lekker” meegekregen.
In week 15 (9 april t/m 13 april) zal de toets worden afgenomen.
* GROEP 3 en 4
In het kader van erfgoed educatie zijn wij afgelopen dinsdag naar museum ’t Kiekhuus te
Wolvega geweest. Het museum staat in teken van verzamelen. We hebben een rondleiding
gehad in o.a. een winkel en een prachtig schooltje uit de tijd van Ot en Sien. Daarna
mochten de kinderen uit een speciale selectie van de Kiekhuus-verzameling voorwerpen
kiezen en met behulp van een “schaduwtekenaar” de schaduwen daarvan tekenen.
Woensdag is onder leiding van beeldend kunstenaar Marjolein Spitteler, de eigen
verzameling van een kind, op dezelfde manier tekenend vastgelegd. Alle verzamelde
tekeningen werden tenslotte, net als in het Kiekhuus, bij elkaar gebracht tot een
Verzamelkunstwerk! Alle ouders worden weer bedankt voor jullie inzet!
* BELANGRIJKE DATA LET OP!!!
Wijzigingen op de Infokalende

Week
13
14

Week 20 – 16 mei Korfbaltoernooi wordt verplaatst naar woe. 23 mei
Datum

Week

do. 29 maart

Info nr. 14

vrij. 30 maart
ma. 2 april
do. 5 april

Theoretisch verkeersexamen

16

Datum
di. 17 april

Eindtoets groep 8

Goede vrijdag leerlingen vrij

woe. 18 april

Eindtoets groep 8

Pasen leerlingen vrij

vrij. 20 april

Koningsspelen

do. 26 april

Info nr. 16

vrij. 27 april

Start meivakantie t/m 6 mei

17

gr.7/8
15

ma. 9 april

Verpleegkundige voor gr. 7

Koningsdag
15

di. 10 april

Himmelwike ’s middags
zwerfafval opruimen met gr. 1
t/m 8

woe. 11 april

Schoolvoetbaltoernooi

do. 12 april

Info nr. 15 en schoolkrant

Met vriendelijke groet,
Team o.b.s. “de Stelling”

Hallo allemaal,
Tineke is inmiddels alweer 2 keer bij ons op de BSO geweest, ze heeft samen met de
kinderen prachtige klei gemaakt. De kinderen konden dit per groepje zelf maken. Ze
konden zelf een kleur maken en hier eventueel glitter aan toevoegen. Het was erg
geslaagd en de kinderen waren erg blij met het eindresultaat, er werd volop mee
gespeeld. Afgelopen week hebben de kinderen met haar een mooi nestje gemaakt van
klei en rietjes. Hier werd een heus paasnestje van gemaakt met een kuikentje erin en
uiteraard ook wat lekkers! Alle kinderen hebben gezellig meegedaan en er werden
allemaal verschillende vormen en maten nestjes gemaakt. Op de groep hebben wij
gezellig geknutseld en gespeeld, de spelletjes kwamen weer uit de kast en de kinderen hebben heerlijk gespeeld. Ook
buiten zijn wij weer veel te vinden, er wordt weer volop gevoetbald en ook blikspuit is nog een grote favoriet.
Groetjes Karin Brouwer BSO de Kinderkei
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