INFO NR. 16 – DONDERDAG 26 april 2018

* 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. De uitnodigingen zijn vorige week 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
Vrijdagochtend 20 april hebben de leerlingen van groep 8 de Koningsspelen georganiseerd.
De ochtend werd gestart met een Koningsontbijt. Daarna werden de koningsspelen geopend
door de meisjes van groep 7 en 8 met het lied en dans “Fitlala” Hierna konden de leerlingen van
groep 1 t/m 7 beginnen aan de verschillende spelletjes, zoals knotshockey, voetbal, schminken, twister, tijgertje tik,
badminton en pleintekenen. Deze spelletjes waren uitgezet bij de school.
Om half 12 werden de Koningsspelen dansend afgesloten op het plein met het lied “Fitlala!”
Jongens en meisjes van groep 8 bedankt voor de gezellige, sportieve ochtend. Dirk Brouwer bedankt voor het
verzorgen van het geluid. Zie ook www.obsdestelling.nl
* JUF IEPIE AFWEZIG
Op woensdag 16 en donderdag 17 mei is juf Iepie niet op school aanwezig i.v.m.
de studietweedaagse voor de directeuren van Comprix.
* SCHOOLORGANISATIE TIJDENS SCHOOLREIS GROEP 7/8
Op woensdag 30 mei, donderdag 31 en vrijdag 1 juni gaan groep 7/8 op schoolreis naar Borger.
Juf Haron en juf Iepie gaan deze 3 dagen mee. Zij zijn deze dagen dus niet op school aanwezig.
* SCHOOLFOTOGRAAF
Op dinsdagmiddag 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 zijn 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.

* 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 17
en 19 ( 23 april t/m 11 mei 2018) staan centraal:
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AFSPRAKEN OVER HULP VRAGEN EN HULP GEVEN
1.

Stel je vraag duidelijk.

2.

Stel je vraag eerst aan iemand in je groepje.

3.

Loop niet onnodig door de klas.

PLEINREGEL GROEP 3 T/M 8
* Je speelt op het plein of op het veld, met respect voor de natuur.
* Bij de groene cirkel mag je op het veld.
PLEINREGEL GROEP 3 T/M 8
* Op vrijdag mogen de leerlingen van groep 3 t/m 8 rolschaatsen, skateboards, skates, stepjes, skelters e.d.
op het plein gebruiken.
* RODE LOPER RUN
Loopsportvereniging Invictus organiseert op woensdag 6 juni voor de 27e keer de
Ooststellingwerfse scholierenloop.
Voor de veertiende keer wordt op het parcours rond de Brink in Oosterwolde de Rode Loper Run
gelopen. Een ronde is bijna 600 meter lang. In week 20 krijgen de leerlingen van groep 1 t/m 8
een inschrijfformulier mee.
Het inschrijfgeld is € 2,50. In de bijlage vindt u het programma.
* GROEP 1 EN 2
Maandag 14 mei a.s. brengen we een bezoek aan de boerderij
van Mark en zijn familie. De kinderen hoeven deze dag geen
lunch mee te nemen, tenzij ze geen pannenkoeken lusten.
Marianne zorgt deze dag voor de lunch! Denkt u deze dag aan
oude kleding en een paar laarzen? We verheugen ons op deze
middag!
We willen graag knutselen met kosteloos materiaal, maar onze
voorraad loopt erg terug. Heeft u nog lege dozen en ander
kosteloos materiaal, dan houden wij ons aanbevolen. Wc-rollen
hebben wij eerst nog voldoende.
Dinsdag 12 juni a.s. gaan we op schoolreis naar Sanjesfertier
in Feanwalden.
De kosten voor deze dag zijn € 22,50. U mag dit bedrag overmaken naar
NL 47 RABO 03405 56 218 t.n.v. OV OBS de Stelling o.v.v. schoolreis, groep en de naam van uw kind.
Informatie over de exacte vertrektijden etc. volgt nog.
* SCHOOLREIS GROEP 3 T/M 6
De groepen 3 t/m 6 gaan op dinsdag 12 juni met de bus naar het Boomkroonpad te
Drouwen en naar attractiepark Drouwernerzand.
Wij vertrekken rond 8.45 uur en zullen rond 16.45 uur weer op school zijn.
Verdere informatie volgt tegen die tijd.
De kosten voor het schoolreisje zijn € 25,- per kind. Zou u dit bedrag z.s.m. over
willen maken op rekeningnummer NL47 RABO 0340556218 t.n.v. OV o.b.s. de
Stelling o.v.v. schoolreis, groep en naam van uw kind

Boomkroonpad
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* BELANGRIJKE DATA LET OP!!!
Wijzigingen op de Infokalende

Week
17

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

Week

do. 26 april

Info nr. 16

vrij. 27 april

Start meivakantie t/m 6 mei

21

Datum
ma. 21 mei

Leerlingen vrij Pinksteren

woe. 23 mei

Schoolkorfbal

Koningsdag
19

di. 8 mei

MR/OV vergadering 19.30 uur

do. 24 mei

Info nr. 18

woe. 9 mei

Info nr. 17

vrij. 25 mei

Praktisch verkeersexamen
gr. 7 en 8

20

do. 10 mei

Hemelvaart leerlingen vrij

vrij. 11 mei
di. 15 mei
do. 17 mei

22

ma. 28 mei

Eerste week LOVS Cito

Leerlingen vrij

di. 29 mei

Schoolfotograaf

Kinderkei 10 jaar

woe. 30 mei

Schoolreis groep 7 en 8

Contact gesprekken op

do. 31 mei

Schoolreis groep 7 en 8

vrij. 1 juni

Schoolreis groep 7 en 8

uitnodiging voor leerlingen met
groepsplandeel
woe. 16 en

Juf Iepie niet aanwezig

do. 17 mei

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

Hallo allemaal,
Koningsdag staat weer om de hoek. De kinderen hebben zich op school met de
Koningsspelen ontzettend goed vermaakt en waren dan ook erg moe. We hebben
op de BSO eerst gezellig een watergevecht gehouden en na de tijd zijn we lekker
buiten op een kleed gaan liggen met de tv in de deuropening, heerlijk even
bijkomen voor de film. Ook wilden wij zelf wat aandacht besteden aan Koningsdag,
toen Tineke langskwam voor weer een activiteit heeft zij een leuke quiz met de
kinderen gedaan met allerlei vragen over Koningsdag, het Koningshuis etc.
De kinderen die willen hebben de afgelopen dagen ook nog leuk kunnen knutselen voor koningsdag op de groep.
We hebben de laatste tijd heerlijk van het weer mogen genieten, de lente is toch echt losgebarsten,
we hopen op nog veel meer van die prachtige dagen!
Groetjes Karin Brouwer
BSO de Kinderkei
In week 20 bestaat de Kinderkei 10 jaar!
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