INFO NR. 5 – DONDERDAG 8 NOVEMBER 2018

* 10-MINUTENGESPREKKEN NOVEMBER OP UITNODIGING
Op maandag 26 november 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 hebben. Maandag 12 november worden de uitnodigingen aan de kinderen
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.
* EVEN VOORSTELLEN
Ik ben Lisanne Kuipers, vierde jaars student aan de PABO in Assen.
Dit schooljaar ga ik stage lopen in groep 7/8 van Obs de Stelling. Mijn doel voor dit jaar is het
doorzetten van mijn keuzeminor STEAM in de groep en in het team. Het creatief denken van leerlingen
moet niet alleen gestimuleerd worden, maar ook blijven. Door leerlingen uit te dagen en goede vragen te
stellen wil ik dit verhogen.
In mijn vrije tijd ben ik druk bezig met het trainen en coachen, samen met mijn mede trainer, van ons
korfbalteam de C1 van korfbalclub DIO in Oosterwolde. Daarnaast ben ik vaak te vinden in de
sportschool en ben ik veel bezig met muziek.
Groetjes, Lisanne
* HET NATIONAAL SCHOOLONTBIJT
Woensdagochtend 7 november hebben de leerlingen gezellig kunnen ontbijten in
hun eigen klas. Het Nationaal Schoolontbijt gaf ook dit jaar een goed ontbijtvoorbeeld. Er is flink gegeten
deze ochtend. Zie voor foto’s www.obsdestelling.nl

* BOEKENTIPS
Sinterklaas is in aantocht. Er zijn veel boeken over dit feest geschreven.
In de bijlage vindt u een aantal leuke Sinterklaasboeken: voor groep 1/2 “De zus
van Sinterklaas”, voor groep 3 en 4 “Het kleinste pietje”, voor groep 5 en 6
“De Pakjespiraat” en voor groep 7 en 8 “De pony van Sinterklaas”.

* 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 45 en 46 (5 t/m 16 nov.) staan centraal:
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.
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* SINT-MAARTEN
Alle kinderen maken op school een lampion, het Sint-Maartenverhaal wordt in de groepen aangeboden en
Sint-Maartenliedjes worden geoefend in deze periode. Op 11 november loopt iedereen voor zich.
* GROEP 3
Letters in groep 3
Na de herfstvakantie zijn wij gestart met alweer Kern 3 van Veilig Leren Lezen. Het gaat allemaal heel snel, maar dat zal u
thuis ook al opgevallen zijn. De kinderen leren heel snel lezen.
In Kern 3 komen ook enkele tweeteken klanken aan bod.
De volgende letters zal uw kind in komende weken nieuw leren:
Letters: d - oe - k - ij – z
Woorden: doos, poes, koek, ijs, zeep
De letters uit voorgaande kernen worden ook nog steeds dagelijks herhaald. Aan het eind van kern 3 wordt de
herfstsignalering afgenomen. De kinderen moeten hierbij letters, woordjes en een kort verhaaltje lezen op tijd.
Na deze herfstsignalering kunt u even bij juf Heleen langskomen om in te zien hoe de leesontwikkeling van uw kind gaat.
Wanneer dat is komt dan in de Info te staan.
* GROEP 4
Tafels in groep 4
Afgelopen week zijn wij begonnen met het aanleren van de tafel van 2. De kinderen oefenen dit
in de klas, maar het is ook raadzaam om dit thuis met regelmaat te oefenen. Het gratis programma
Ambrasoft is hiervoor erg geschikt. Mocht u geen inlogcode meer hebben, dan kan er op school nieuwe
code aangevraagd worden. Tevens zijn er diverse apps te gebruiken om het automatiseren van de tafels
te oefenen.
* 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.
* BELANGRIJKE DATA
Week

Datum

Week

45

do. 8 nov.

Info nr. 5

46

do. 15 nov.

MR/OV vergadering 19.30 uur

51

Datum
woe. 19 dec.

Kerstvoorstelling gr. 1 t/m 8 in de
kerk om 11.15 uur

do. 20 dec.

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

47

woe. 21 nov.

Leerlingen vrij i.v.m. studiedag

do. 20 dec.

Info nr. 7

leerkrachten
do. 22 nov.

Info nr. 6

vrij. 21 dec.

Groep 1 t/m 8 om 12.30 uur vrij

do. 22 nov.

Schoolkrant

za. 22 dec.

Start kerstvakantie t/m zo. 6 jan.

ma. 26 nov.

Contactgesprekken op

2019
48

2

ma. 7 jan. 2019

Weer naar school

do. 10 jan.

Info nr. 9

di. 15 jan.

MR/OV vergadering 19.30 uur

uitnodiging voor leerlingen met
een groepsplandeel.
49

woe. 5 dec.

Sinterklaasviering

do. 6 dec.

Info nr. 7

3

2

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

* DE KINDERKEI
Het koude weer is nu dan toch echt begonnen maar de kinderen spelen nog lekker veel
buiten. Binnen wordt er veel geknutseld en knus voor de Wii of een filmpje gezeten.
Extra genieten van de warmte binnen. We hebben de herfstvakantie weer achter de
rug, we hebben het enorm gezellig gehad, fijn knutselen en leuke spelletjes doen. We
hebben op maandag een overheerlijke en prachtige regenboog-unicorn taart gemaakt en natuurlijk ook opgepeuzeld, ook de
kinderen die op de andere dagen kwamen konden hier nog lekker van snoepen. Wat hebben we genoten! We hebben op
dinsdag een heuse bioscoop gemaakt waar we gezellig film hebben gekeken met zijn allen. Op donderdag zijn we naar Boijl
geweest, hier hebben we leuk kunnen spelen met allerlei spelletjes. Samen met de kinderen van Boijl hebben we met zijn
allen verstoppertje gespeeld en overheerlijke tosti’s en soep gegeten. De spokentocht van de Kinderkei was erg geslaagd,
er was een enorme opkomst en er werd lekker gegriezeld. Helaas viel deze samen met de spokentocht van ’t Haventje. Voor
volgend jaar gaan we proberen om deze niet op dezelfde datum te laten vallen.

Groetjes BSO de Kinderkei
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