INFO NR. 15 – DONDERDAG 12 april 2018

* EXTRA HANDEN IN DE GROEPEN
Natascha van Nieuwenhoven komt tot de zomervakantie 3 dagen in de week bij ons
op school. Zij gaat extra ondersteuning bieden in groep 1/2 op maandag (de hele
dag), donderdag- en vrijdagochtend. Op donderdag- en vrijdagmiddag zal ze ook
ondersteuning bieden in de andere groepen. We vinden het heel fijn, dat het
bestuur van Comprix ons verzoek om extra handen in groep 1/2 heeft gehonoreerd.
Wij zijn blij dat Natascha ons team komt versterken en wensen haar veel plezier en succes op onze school.
* EVEN VOORSTELLEN JUF NATASCHA
Hallo,
Ik ben Natascha van Nieuwenhoven-Menger.
Ik woon in Vleddderveen, samen met mijn man Hennie en onze kinderen; Bas en Kim. Bas is 14 en gaat
naar het voortgezet onderwijs in Diever en Kim is 10 en zit in groep 7 van de Oosterbrink in Boyl.
Ik heb met veel plezier ruim 15 jaar op De Lantscheene in Oldetrijne gewerkt. Daar heb ik
verschillende groepen gehad van groep 1 t/m 6. Dit was altijd een leuke uitdaging.
Nu na ruim 15 jaar wilde ik graag nog eens een nieuwe uitdaging aangaan en wisselde van basisschool.
Nu gaat mijn uitdaging verder, tot de zomervakantie, hier op obs De Stelling.
In mijn vrije tijd ga ik naar een koor. Ik vind het leuk om te zingen, het ontspant, het is gezond voor je
lichaam en je bent even helemaal met iets anders bezig.
Verder wordt de tijd vaak opgeslurpt door de kinderen en de dingen in en om huis.
Vriendelijke groeten; Natascha
* 10-MINUTENGESPREKKEN 17 MEI OP UITNODIGING
Op donderdag 17 mei worden er 10-minutengesprekken gehouden op uitnodiging. Voor groep 1 en 2 zijn deze gesprekken
voor ouders/verzorgers van leerlingen die in een hulpgroepje zitten en voor groep 3 t/m 8 voor ouders/verzorgers van
leerlingen die een groepsplandeel/OPP hebben. Donderdag 19 april worden de uitnodigingen meegegeven.
Mochten er ouders/verzorgers zijn die niet zijn uitgenodigd, maar wel behoefte hebben aan een 10-minutengesprek,
dan kunnen zij dat aangeven bij de groepsleerkracht.
* 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!
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* SCHOOLFOTOGRAAF
Op dinsdag 29 mei komt de schoolfotograaf weer bij ons op school. Er worden dit jaar alleen
groepsfoto’s gemaakt.

* TWEEDE WERELDOORLOG
In groep 5/6 en 7/8 wordt aandacht geschonken aan de Tweede Wereldoorlog. Ook worden er in de
klassen een aantal boeken gepresenteerd, die de kinderen kunnen gaan lezen.
Zie voor boekentips de bijlage en de boekentafel in de hal bij de ingang.
* SCHOOLVOETBALTOERNOOI
Twee 7-tallen, een meisjes en een jongens team van onze school, hebben woensdag 11 april
meegedaan met het schoolvoetbaltoernooi in Oosterwolde. Het was een gezellige sportieve
middag. Jongens en meisjes jullie hebben het super gedaan! Ouders, kinderen en
belangstellenden bedankt voor het aanmoedigen van de teams. Coaches en ouders die
meegefietst hebben jullie ook bedankt. Zie voor foto’s www.obsdestelling.nl
* TERUGBLIK 7 APRIL NLDOET
We hadden afgelopen zaterdag tijdens onze NLdoet-activiteit, prachtig weer
en een aantal ouders en leerlingen hebben geholpen. De pleinschilderingen zijn
opgefrist, hekwerk is hersteld, er is nieuw zand in de zandbak gedaan, bankjes
zijn gerepareerd en in de beitst gezet. Er werd heel veel blad opgeruimd op de
pleinen en in de tuinen. Ons bestuur Comprix heeft het tuingereedschap dat we aangeschaft hebben gesponsord en dat
kwam op deze ochtend goed van pas. Binnen zijn de bergingen door de leerkrachten opgeruimd. Dit was een mooie
gelegenheid om eens te kijken wat er niet meer gebruikt werd en wat weg kon. Twee aanhangwagens met afval en één met
blad werden naar de milieustraat gebracht. Er is op één ochtend heel veel werk verzet en het ziet er allemaal weer netjes
uit. De dag werd afgesloten met een gezamenlijke lunch.
Iedereen die zijn/haar steentje heeft bijgedragen, bedankt! Zie ook www.obsdestelling.nl
* GROTE VOORJAARSSCHOONMAAK TEGEN ZWERFAFVAL
HIMMELWIKE 2018
De leerlingen van groep 1 t/m 8 hebben dinsdag 10 april weer goed
hun best gedaan met de grote voorjaarsschoonmaak tegen
zwerfafval. Voorzien van veiligheidshesjes, handschoenen en
grijpertjes gingen de kinderen in groepjes op pad om het afval in de
omgeving van de school en in het dorp te verzamelen. Iedereen die
de groepen begeleid hebben, bedankt voor jullie hulp. 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 15 en 16 ( 9 t/m 20 april 2018)
staan centraal:
AFSPRAKEN OVER HULP VRAGEN EN HULP GEVEN
1.

Lukt het mij niet de opdracht te maken, dan vraag ik hulp.

2.

Begrijp ik het, dan ga ik aan het werk.

3.

Ik loop niet onnodig door de klas.
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PLEINREGEL GROEP 3 T/M 8
* Op vrijdagmiddag mogen de leerlingen van groep 5 t/m 8 rolschaatsen, skateboards, skates,
stepjes, skelters e.d. op het plein gebruiken.
* In overleg met juf/meester mogen groep 3 en 4 met skates,
skateboards, stepjes e.d. op het plein.
* GROEP 1 EN 2
De aankomende weken besteden we aandacht aan de lente. We hebben het over jonge dieren,
planten en bomen die weer gaan groeien en bloeien, we hebben kikkervisjes in de klas en knutselen over bloemen en
vogels.
Willen planten ook groeien op watten? We gaan het zien m.b.v. moestuintjes.
Deze week hebben we de letter e van pen aangeboden,
HET SCHOOLREISJE VOOR GROEP 1 EN 2 STAAT WEER GEPLAND EN WEL OP DINSDAG 12 JUNI A.S..
We gaan met de bus naar Sanjesfertier in Feanwalden. Dit doen wij samen met de school in Elsloo.
Nadere informatie volgt binnenkort.
* GROEP 5 EN 6
De leerlingen van groep 5 en 6 zijn gestart met het nieuwe taalthema ”Pronkstukken”.
In week 17 (26 april) is de toets van dit thema.
* GROEP 7 EN 8
Makkinga gaat veranderen in KATTINGA. Er komt een voorstelling bij de molen over het bekende
sprookje de gelaarsde kat. Wie van groep 7 en 8 mag van zijn ouders mee spelen in deze
voorstelling? In de bijlage vindt u informatie over deze voorstelling met de data en bij wie u uw
kind van groep 7/8 op kunt geven. Er is toestemming van u als ouders nodig, dat u het goed vindt
dat uw kind mee mag doen en geef ook even aan wanneer hij/zij mee kan doen.
* BELANGRIJKE DATA LET OP!!!
Wijzigingen op de Infokalende

Week
16

Week 20 – 16 mei Korfbaltoernooi wordt verplaatst naar woe. 23 mei
Datum
di. 17 april

Week
Eindtoets groep 8

20

Datum
do. 17 mei

Contact gesprekken op uitnodiging
voor leerlingen met
groepsplandeel

woe. 18 april

Eindtoets groep 8

woe. 16 en

Juf Iepie niet aanwezig

do. 17 mei
17

vrij. 20 april

Koningsspelen

do. 26 april
vrij. 27 april

21

ma. 21 mei

Leerlingen vrij Pinksteren

Info nr. 16

woe. 23 mei

Schoolkorfbal

Start meivakantie t/m 6 mei

do. 24 mei

Info nr. 18

vrij. 25 mei

Praktisch verkeersexamen

Koningsdag
19

di. 8 mei

MR/OV vergadering 19.30 uur

gr. 7 en 8

20

woe. 9 mei

Info nr. 17

do. 10 mei
vrij. 11 mei
di. 15 mei

22

ma. 28 mei

Eerste week LOVS Cito

Hemelvaart leerlingen vrij

di. 29 mei

Schoolfotograaf

Leerlingen vrij

woe. 30 mei

Schoolreis groep 7 en 8

Kinderkei 10 jaar

do. 31 mei

Schoolreis groep 7 en 8

vrij. 1 juni

Schoolreis groep 7 en 8

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

3

Hallo allemaal,
Wat hebben we de afgelopen tijd prachtig weer gehad, af en toe nog een koud dagje
maar we hebben al heerlijk in de zon buiten gespeeld, lekker voetballen en kunstjes doen
op de rekstok. Pasen is alweer voorbij, maar we hebben het wel leuk gehad. Gezellig met
zijn allen paaseieren zoeken was wel een hoogtepunt voor de kinderen! Ook hebben we
natuurlijk mooie dingen gemaakt, zoals een paasnestje en paaseieren. Van school hebben
wij allemaal leuke spelletjes gekregen die ze niet meer gebruiken, we zijn hier erg blij
mee en de kinderen hebben hier al leuk mee gespeeld, mooie puzzels en de grote
favoriet; bunny hop! Heel erg bedankt voor deze leuke spulletjes! De komende tijd staat voor ons in het teken van
koningsdag en Moederdag.
Ook bestaat de Kinderkei 15 mei 10 jaar, dit moet natuurlijk ook gevierd worden!
Groetjes Karin Brouwer
BSO de Kinderkei
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