INFO NR. 17 – WOENSDAG 9 MEI 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.
* NOTULEN MR/OV VERGADERING
* Er zijn ouders die aangegeven hebben graag 2 weken meivakantie te willen. Volgend schooljaar lukt dit helaas niet.
-De teamleden zijn het er over eens dat ze de administratieve dagen niet wil missen.
Twee weken meivakantie valt volgend schooljaar niet gunstig. Dit kost de school 5 dagen aan marge uren en die uren
hebben we niet. Eventueel kunnen we kijken of we bij Pinksteren extra vrij geven aangezien Koningsdag op een zaterdag
valt in 2019. De andere beschikbare margeuren wil het team als administratieve dagen gebruiken.
*De MR heeft van enkele ouders begrepen dat ze de kerstmaaltijd op de donderdagavond voor de kerstvakantie een leuke
afsluiting van het jaar vinden. Deze ouders vragen zich af of de kinderen op de vrijdag vrij kunnen zijn.
-Het is een bewuste keus om de vrijdags voor de kerstvakantie nog naar school te gaan, als deze dag vrij wordt gegeven
kost het weer marge uren. Ook krijgen de leerlingen die dag alle spullen mee die ze gemaakt hebben, dit is niet handig op
de donderdagavond tijdens het kerstdiner. Ook wordt het kalenderjaar op een gezellige manier in de klas afgesloten.
Zie ook de notulen van 22 maart 2018 in de bijlage.
* VAKANTIEREGELING SCHOOLJAAR 2018-2019
vakantie

te beginnen op

tot en met

Zomervakantie

Za. 21-07-2018

Zo. 02-09-2018

Herfstvakantie

Za. 20-10-2018

Zo. 28-10-2018

Kerstvakantie

Za. 22-12-2018

Zo. 06-01-2019

Voorjaarsvakantie

Za. 16-02-2019

Zo. 24-02-2019

Goede Vrijdag en Pasen

Vrij. 19-04-2019

Ma. 22-04-2019

Koningsdag/
Meivakantie

Za. 27-04-2019

Zo. 05-05-2019

Hemelvaart

Do. 30-05-2019

Zo. 31-05-2019

Pinksteren

Za. 09-06-2019

Ma. 10-06-2019

Zomervakantie

Za. 13-07-2019

Zo. 25-08-2019

We verzoeken u rekening met bovenstaand schema te houden, wanneer u een vakantie plant.
Elk jaar maken de kinderen meer uren dan eigenlijk nodig is. Deze overuren worden facultatieve uren genoemd en kunnen
per school verschillen. De school mag zelf weten wanneer ze facultatieve uren als vrije dagen gaat in roosteren. Omdat we
verplicht zijn een aantal uren te sparen voor noodgevallen, kunnen we deze uren dus niet allemaal van tevoren inroosteren.
* SCHOOLFOTOGRAAF
Op dinsdagmiddag 29 mei komt de schoolfotograaf weer bij ons op school. Er worden dit jaar alleen groepsfoto’s gemaakt.
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Schrijfster Corien Oranje
Vrijdag 25 mei komt Corien Oranje in de bibliotheek van Oosterwolde.
Groep 5 en 6 gaan hier naar toe. In de klassen worden een aantal boeken
gepresenteerd, die de kinderen kunnen gaan lezen.
Zie voor boekentips de bijlage of de boekentafel in de hal bij de ingang
en in de lokalen.

* 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 20
en 21 ( 14 t/m 21 mei 2018) staan centraal:
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.
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* BELANGRIJKE DATA LET OP!!!
Wijzigingen op de Infokalende


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



Week 24 - 21 juni Feestelijke ouderavond wordt verplaatst naar do. 14 juni



Week 29 – 18 juni schoonmaakmiddag en avond moet di. 17 juli zijn

Week
19
20

Datum

Week
22

Datum

do. 10 mei

Hemelvaart leerlingen vrij

ma. 28 mei

Eerste week LOVS Cito

vrij. 11 mei

Leerlingen vrij

di. 29 mei

Schoolfotograaf

di. 15 mei

Kinderkei 10 jaar

woe. 30 mei

Schoolreis groep 7 en 8

do. 17 mei

Contact gesprekken op

do. 31 mei

Schoolreis groep 7 en 8

vrij. 1 juni

Schoolreis groep 7 en 8

ma. 4 juni

Tweede week LOVS Cito

uitnodiging voor leerlingen met
groepsplandeel
woe. 16 en

Juf Iepie niet aanwezig

do. 17 mei
vrij. 18 mei

Gastles muziekvereniging

23

crescendo gr. 5 t/m 8
21

ma. 21 mei

Leerlingen vrij Pinksteren

woe. 6 juni

RodeLoperRun

woe. 23 mei

Schoolkorfbal

do. 7 juni

MR/OV vergadering 19.30 uur

do. 24 mei

Info nr. 18

ma. 11 juni

Derde week LOVS Cito

vrij. 25 mei

Praktisch verkeersexamen

di. 12 juni

Schoolreis gr. 1 t/m 6

woe. 13 juni

Alle leerlingen vrij

24

gr. 7 en 8
i.v.m. voorbereidingsvergadering
van het team voor schooljaar
2018-2019

Dinsdag 15 mei vieren we een feestje.
de Kinderkei is jarig en bestaat 10 jaar.
Hartelijk Gefeliciteerd!
Met vriendelijke groet,
Team o.b.s. “de Stelling”

Hallo allemaal,
Het mooie weer is nu dan echt aangekomen in Makkinga, het is heerlijk zomers weer en
hier maken wij dan ook dankbaar gebruik van! Vlug insmeren en dan lekker de hele dag
buiten spelen, er wordt lekker gevoetbald, op een kleed in het gras Donald Duckjes lezen
en hutten bouwen bij het klimrek. Lekker buiten eten en drinken is nu ook iets wat wij
vaak doen. De komende tijd staat in het teken van de Kinderkei, wij bestaan namelijk op
dinsdag 15 mei 10 jaar. Reden voor een feestje en de Kinderkei trakteert!
Op dinsdag 15 mei komt er namelijk een ijsco kar bij de Stelling die álle kinderen zal
voorzien van een lekker ijsje. De hele week van 14 t/m 18 mei zal in het teken staan van dit heugelijk feit. Voor alle BSO
kinderen zal er elke dag wat leuks te doen zijn! Wij hebben er al heel veel zin in en wij hopen jullie ook!
Groetjes Karin Brouwer BSO de Kinderkei
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