INFO NR. 4 – DONDERDAG 18 OKTOBER 2018

* WIJ DOEN OP 7 NOVEMBER MEE MET HET NATIONAAL SCHOOLONTBIJT
Van maandag 5 t/m vrijdag 9 november vindt de 15de editie van het Nationaal Schoolontbijt
plaats. Veel kinderen slaan ’s ochtends nog steeds hun ontbijt over, blijkt uit verschillende
onderzoeken. Terwijl juist voor schoolkinderen een goed ontbijt de beste start is. En het is ook
nog eens leuk om samen te ontbijten. Het doel van deze actie is, dat kinderen leren dat
ontbijten een goede start is van de dag.
Bij het ontbijt zitten de volgende producten:

speltwafels, glutenvrije crackers, fruitstroop, aardbeienjam, cruesli, thee

volkorenbroden, tarwe/volkorenbollen, krentenbollen

kuipjes halvarine - plakjes 30+ kaas - kuipjes smeerbare kaas

halfvolle melk - halfvolle yoghurt

komkommers - mandarijntjes of appels
Op woensdag 7 november om 8.30 uur ontbijten de leerlingen in hun eigen lokaal.
Wilt u uw kind(eren) dinsdag 6 november alvast een bord, beker en bestek meegeven in een
plastic tas voorzien van naam. Zie voor verdere informatie www.schoolontbijt.nl
* UITNODIGING PUBLIEKSCOLLEGE ‘HET PUBERBREIN - EEN HANDLEIDING’
In samenwerking met het Terra College in Wolvega organiseert Comprix op 6 november a.s.
een Publiekscollege. Dit wordt georganiseerd voor ouders, leerkrachten en belangstellenden.
Voor het onderwerp en andere details verwijs ik u naar de bijlage.
* VACATURE VOOR DE GMR, DE GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD
In de GMR, de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad, zitten ouders en personeelsleden van basisscholen van
Comprix uit Oost- en Weststellingwerf en Opsterland. De GMR heeft nauw contact met het bovenschools bestuur en
adviseert in de schooloverstijgende zaken. Voor verdere informatie verwijs ik u naar de bijlage.

* NATIONALE VOORLEESWEDSTRIJD
De jaarlijkse voorleeswedstrijd vindt altijd plaats in de periode van de Kinderboekenweek en werd op donderdagmiddag 18
oktober gehouden in de overblijfruimte van de school. De voorrondes hadden al in de klassen plaatsgevonden en hier zijn de
6 groepskampioenen uit voortgekomen: groep 3 Robin Yildrim, groep 4 Marleen van de Wolfshaar , groep 5 Mirthe
Oldenburger, groep 6 Mayra Jager, groep 7 Suze Häger en groep 8 Sverre Dijkman. Tijdens de voorleeswedstrijd werd er
bepaald wie de voorleeskampioen van 2018 - 2019 is geworden van o.b.s. “de Stelling”. De middag werd geopend door de
meisjes van groep 7 en 8 met de dans op het lied “Kom er bij!” het lied van de Kinderboekenweek. De voorlezers hadden
leuke verhalen uitgekozen en er werd keurig voorgelezen. Voor de deskundige jury die bestond uit Klaasje Herder van de
bibliotheek, Thea Winters leesouder van de school en Anke Paas oud-leerkracht van onze school, was het een hele klus om
de voorleeskampioen van o.b.s. “de Stelling“ aan te wijzen.
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Voorleeskampioen van de Stelling is geworden…………………………………..
Uiteindelijk is Suze Häger uit groep 7 de voorleeskampioen van de school geworden. Zij las voor uit het
boek “Flirttips Van Een Dyslexiediva”, auteur: Kathleen Vael & Naomi Glorie.
Suze mag onze school vertegenwoordigen bij de volgende ronde voor de beste voorleeskampioen van
Ooststellingwerf. Alle voorleeskanjers kregen een boekenbon voor hun geweldige prestatie. Ook was er
voor de juryleden nog een attentie. Suze hartelijk gefeliciteerd met deze geweldige prestatie! Heel veel
succes bij de volgende ronde in de bibliotheek van Oosterwolde. Juryleden bedankt.
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 42 en 44 (15 okt. t/m 2 nov.) staan centraal:

Algemene afspraken:
1. Juf/meester geeft aan wat je zelf mag nakijken.
2. Als je klaar bent leg je je werk ……
3. Als je klaar bent met je werk ga je ……..
PLEINREGEL GROEP 3 T/M 8
* Er wordt op het plein gespeeld.
* Als de cirkel op groen staat mag je op het veld.
* Als de cirkel op rood staat mag je niet op het veld.
Wat zijn de taken van de hulpjes?
1. Uitdelen van boeken, schriften, spullen uit de meeneembak e.d.
2. Verzorgen van planten e.d.
3. Ruimt spullen op en houdt het lokaal netjes.
* GROEP 1 en 2
Om teleurstellingen te voorkomen bij kinderen die niet uitgenodigd worden bij een kinderfeestje, vragen we jullie de
uitnodigingen voor kinderfeestjes niet op school uit te delen.
We werken de aankomende weken aan het Project Wind, Fiet wil rennen.
We werken met het boek Fiet wil rennen geschreven door Bibi Dumon
Tak. We gaan tellen tot windkracht 10, we waaien van links naar rechts,
we leren wat een windrichting is en we puzzelen met weggewaaide zinnen.
Ook zullen we deze week starten met maken van een lampion.
We hebben de letter s van sok en de letter r van raam aangeboden. Deze
week bieden we de letter f van fiet aan.
U krijgt deze week een inlogcode voor Ambrasoft mee. Wanneer uw kind
het leuk vindt kan het thuis oefenen met deze spelletjes. Het is geen
moeten!
Maandag 29 oktober zal Marita voor de groep staan. Zij heeft in
september een dag geruild met Sandra.
* GROEP 3
Kijk ook eens op de site http://www.veiliglerenlezen.nl/Voor-ouders/Dit-leert-uw-kind/2e-maanversie/Kern-2.htm
Deze link heeft leuke leestips!
* SCHOENENDOZEN VERZAMELEN
De kerk heeft gevraagde of de school mee wil doen met Schoenmaatjes.
Met Schoenmaatjes maak je van een simpele schoenendoos een heel bijzonder cadeau
voor een kind dat opgroeit in armoede. Edukans deelt de schoenendozen uit in
bijvoorbeeld Ghana of Sri Lanka. Voor de kinderen in die landen is het krijgen van de
cadeaus een verrassing om nooit te vergeten. Binnenkort volgt nadere informatie.
We hebben wel voor ieder kind een grote schoenendoos nodig, vandaar dat we nu al
dozen gaan verzamelen.
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* BELANGRIJKE DATA
Week
42

Datum
do. 18 okt.

Week
Info nr. 4

48

Datum
ma. 26 nov.

Contactgesprekken op uitnodiging
voor leerlingen met een
groepsplandeel.

vrij. 19 okt.

Bezoek voorstelling gr. 5/6

49

woe. 5 dec.

Sinterklaasviering

do. 6 dec.

Info nr. 7

woe. 19 dec.

Kerstvoorstelling gr. 1 t/m 8 in de

“Peter en de Wolf”
za. 20 okt.

Herfstvakantie t/m zo. 28 okt

44

ma. 29 okt.

Weer naar school

45

woe. 7 nov.

Nationaal Voorleesontbijt

51

kerk om 11.00 uur
do. 20 dec.

Groep 1 t/m 8 om 12.30 uur vrij
Kerstviering om 17.00 uur

do. 8 nov.

Info nr. 5

do. 20 dec.

Info nr. 7

46

do. 15 nov.

MR/OV vergadering 19.30 uur

vrij. 21 dec.

Groep 1 t/m 8 om 12.30 uur vrij

47

woe. 21 nov.

Leerlingen vrij i.v.m. studiedag

za. 22 dec.

Start kerstvakantie t/m zo. 6 jan.

leerkrachten
do. 22 nov.

Info nr. 6

do. 22 nov.

Schoolkrant

2019

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

* DE KINDERKEI
Wat hebben we de afgelopen tijd heerlijk kunnen genieten van een prachtige ‘nazomer’.
De kinderen hebben heerlijk buiten kunnen spelen, blikspuit, voetbal en heerlijk spelen
op het kleuterplein. Schommelen, wipwappen, hutten bouwen en tikkertje doen. Alle
leuke spelletjes kwamen weer voorbij. We konden zelfs heerlijk buiten eten en
drinken. Af en toe even bijkomen aan tafel binnen met een leuk spelletje, een mooie
dominobaan maken, mooie vormpjes met de strijkkraaltjes maken of lekker met de lego spelen. De herfstvakantie staat
ook alweer om de hoek. Hopelijk kunnen we ook dan nog even lekker genieten van het mooie weer. Vergeten jullie allemaal
de spooktocht voor Halloween op de Kinderkei niet? Deze is voor alle BSO kinderen. Voor vragen o.i.d. kunt u terecht bij de
BSO! Groetjes BSO de Kinderkei
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