INFO NR. 6 – DONDERDAG 22 NOVEMBER 2018

* SAMENSTELLING MEDEZEGGENSCHAPSRAAD (MR) EN OUDERVERENIGING (OV)
De MR-leden oudergeleding zijn:

Personeelsgeleding:

René de Groot

voorzitter

Marita Tuinstra

secretaris

Cornelia Haasdijk

lid

Heleen Villerius

lid

Karin Mulder

lid

Marco Muijselaar

lid

* SAMENSTELLING OUDERVERENIGING (OV)
De OV-leden oudergeleding zijn:

Personeelsgeleding:

Karlijn Meesters

voorzitter

Sandra Graafstra

lid

Jerney Gorter

secretaris

Haron van der Velde

lid

Marianne Sloot

penningmeester

Hilda Bijzitter

lid

Liana Prins

lid

Hendrike van Schepen

lid

Esther Bouma

lid

Wendy Punter

lid

* STUKKEN VAN DE INFORMATIEVE OUDERAVOND LIGGEN TERINZAGE
Op de plank in de hal bij de hoofdingang liggen het financieel jaarverslag en de jaarverslagen van de MR en de OV ter
inzage. Mocht u nog vragen hebben over deze stukken dan kan dat via mr@obsdestelling.nl of ovobsdestelling@gmail.com
Mocht u nog andere vragen hebben aan de MR, dan kan dat via mr@obsdestelling.nl
Heeft u nog vragen aan de OV of wilt hulp bieden bij bepaalde activiteiten, dan kan dat via ovobsdestelling@gmail.com
* NOTLEN MR VERGADERING
In de bijlage vindt u de notulen van 1 oktober 2018.
* SINTERKLAASFEEST
Sinterklaas is weer in Nederland aangekomen. Natuurlijk zal hij ook weer een bezoek brengen aan
onze school. We vieren het Sinterklaasfeest op woensdag 5 december.
We verwelkomen Sint en zijn pieten die dag rond 8.30 uur op het grote schoolplein.
Ouders en belangstellenden zijn van harte welkom.
8.45 – 9.15 uur: De Sint en zijn pieten ontvangen de allerkleinsten van het dorp in het speellokaal
van school. Ouders met kinderen tot 4 jaar zijn welkom bij de Sint om hem een hand te geven en
om wat lekkers te krijgen van de pieten.
9.15 – 12.00 uur: De Sint en zijn pieten brengen een bezoek aan groep 1 t/m 8.
12.00 uur: Leerlingen van groep 1 t/m 8 lunchen in hun eigen lokaal. Vergeet dus niet je
eigen lunch mee te nemen.
’s Middags komt de Sint in het dorp voor de optocht en natuurlijk komen ook dan de pieten weer
mee om pepernoten uit te delen aan iedereen die meeloopt of langs de optocht staat.
12.55 uur: Opstellen voor de optocht op het grote plein. Om 13.00 uur vertrekken we voor de optocht.
Muziekvereniging Crescendo zal de optocht traditioneel begeleiden met gezellige sinterklaasliedjes.
We hopen op veel belangstelling vanuit het dorp en een mooi aantal toeschouwers langs de route te zien
op 5 december.
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We zijn om ongeveer 14.00 uur weer terug op het plein en dan nemen we afscheid van de Sint en zijn pieten.
De kinderen kunnen daarna mee naar huis genomen worden.
In de bijlage vindt u het programma van deze dag.

* PIETENOCHTEND VOOR GROEP 1 T/M 4
Op vrijdag 30 november wordt er een Pietenochtend georganiseerd voor de kinderen van groep 1 t/m 4.
Op deze ochtend gaan de kinderen leuke Pietenactiviteiten doen, zoals knutselen en Pietengym. De kinderen hoeven deze
ochtend geen fruit en drinken mee te nemen, want daar wordt voor gezorgd. Als de kinderen het leuk vinden, mogen ze
verkleed op school komen. Het wordt vast heel gezellig!!! Wie kan ons deze ochtend helpen? Graag even doorgeven aan
de groepsleerkracht of via de mail info@obsdestelling.nl

* EVEN VOORSTELLEN
Hallo ik ben Thijs Hamstra ik kom uit Makkinga en ben 16 jaar oud. Ik ga op o.b.s. “de Stelling”
stagelopen. Dit lijkt mij leuk, omdat ik zelf hier ook op school heb gezeten. Ik ga mijn stage doen
in groep 1/2 op woensdag en donderdag. Ik zit nu op het Friesland College in Heerenveen. Ik doe
de opleiding pedagogisch medewerker/onderwijsassistent. Wat ik later wil gaan doen met deze
opleiding weet ik nog niet, maar sowieso iets met kinderen. Ik heb veel zin in mijn stage.

* BOEKENTIPS SINTERKLAAS
Sinterklaas is weer in het land. 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 47 en 48 (19 t/m 30 nov.) staan centraal:
AFSPRAKEN OVER UITGESTELDE AANDACHT
Is er uit mijn groepje niemand die mij kan helpen
* Dan zet ik mijn kubus op het ?
* Juf of meester komt dan op een later moment bij mij langs om te helpen.
* Ik ga verder met wat ik wel kan doen.
PLEINREGEL GROEP 3 T/M 8
* Je legt je tas in de mand, die bij de deur van jouw lokaal staat.
* Na het drinken en eten leg je de tas weer in de mand.
* Je mag je gymtas voor schooltijd aan de kapstok hangen.
* HANDVAARDIGHEIDCIRCUIT
Donderdagmiddag 15 november zijn we gestart met het handvaardigheidcircuit met als
thema Sinterklaas. Op 3 donderdagen krijgen de leerlingen van groep 3 t/m 8 verschillende
activiteiten aangeboden.
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* GROEP 3 EN 4
Groep 3
In groep drie is de Herfstsignalering afgenomen. Bij deze signalering worden verschillende testjes afgenomen
zoals: letterkennis, synthese- en wisselwoorden lezen, zinnen lezen en veilig en vlot. Als u benieuwd bent hoe uw
kind het heeft gedaan, kunt u deze testen op een maandag, dinsdag of donderdag inzien bij juf Heleen. Graag na
schooltijd.
Hiermee hebben we kern 3 afgesloten en zijn we alweer gestart met kern 4.
In deze kern gaan de kinderen op avontuur. Ze gaan hun huis uit, de weg op en het bos in.
In de natuur wordt er met takken een hut gebouwd.
Met deze ankerwoorden leren de kinderen weer nieuwe letters:
h (huis) w (weg) o (bos) a (tak) u (hut)
Ook bij deze kern krijgen de kinderen woordlijsten (veilig en vlot) mee naar huis. Het is fijn als u dit met
regelmaat oefent met uw kind. Aan het eind van iedere kern wordt er een leestoets afgenomen.
Groep 4
Met taal zijn we begonnen met een nieuw thema “klein”. De kinderen hebben weer een woordlijst meegekregen.
In de rekenlessen komen de tafel van 2, 5 en 10 al regelmatig aan de orde. Deze tafels moeten de kinderen dan
ook binnenkort uit het hoofd kennen. Niet alleen op volgorde maar ook door elkaar.
Online oefenen kan ook via: Ambrasoft http://www.computermeester.be/tafels-oefenen-2015-10.swf
* GROEP 5 en 6
De leerlingen van groep 5 en 6 zijn gestart met het taalthema ‘Geld”. In week 50 is de toets
van dit thema.
* GROEP 5 t/m 8
In januari 2019 beginnen de lessen schoolschaatsen voor groep 5, 6, 7 en 8 in Thialf.
Op vrijdag 11, 18, 25 januari en 1 februari krijgen de leerlingen schaatsles in Heerenveen.
Van de ouders wordt een eigen bijdrage gevraagd van €13,-. Wilt u het bedrag overmaken op de
bankrekening van de OV (rekeningnummer NL47RABO0340556218) onder vermelding van de
naam van uw kind(eren)? Nadere informatie volgt later .
* BELANGRIJKE DATA
Week
48

Datum
ma. 26 nov.

Contactgesprekken op

Week

Datum
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ma. 7 jan. 2019

Weer naar school

do. 10 jan.

Info nr. 9

vrij. 11 jan.

Schoolschaatsen gr. 5 t/m 8

di. 15 jan.

MR/OV vergadering 19.30 uur

vrij. 18 jan.

Schoolschaatsen gr. 5 t/m 8

ma. 21 jan.

Eerste toetsweek LOVS

woe. 23 jan.

Nationaal voorleesontbijt

do. 24 jan.

Info nr. 10

vrij. 25 jan.

Schoolschaatsen gr. 5 t/m 8

ma. 28 jan.

Tweede toetsweek LOVS

vrij. 8 febr.

Schoolschaatsen gr. 5 t/m 8

ma. 4 febr.

Derde toetsweek LOVS

do. 7 febr.

Info nr. 11

vrij. 8 febr.

Schooldisco

uitnodiging voor leerlingen met
een groepsplandeel.
49

50

woe. 5 dec.

Sinterklaasviering

do. 6 dec.

Info nr. 7

ma. 10 dec.

Verpleegkundige voor leerlingen

3

groep 7
51

woe. 19 dec.

Kerstvoorstelling gr. 1 t/m 8 in

4

de kerk om 11.15 uur
do. 20 dec.

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

do. 20 dec.

Info nr. 7

vrij. 21 dec.

Groep 1 t/m 8 om 12.30 uur vrij

za. 22 dec.

Start kerstvakantie t/m zo. 6

5

6

jan. 2019
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* ACTIE SCHOENENMAATJES EDUKANS
De kerk heeft gevraagde of de school mee wil doen met Schoenmaatjes.
Op 26 november gaan we met de hele school de dozen versieren. Met Schoenmaatjes
maak je van een simpele schoenendoos een heel bijzonder cadeau voor een kind dat
opgroeit in armoede. Edukans deelt de gevulde dozen uit in landen zoals Albanië,
Moldavië, Sri Lanka, Irak of Ghana.
Voor de kinderen in die landen is het krijgen van de cadeaus een verrassing om nooit te
vergeten. De brief met informatie is terug te vinden op de website van de school www.obsdestelling.nl Zie voor meer
informatie over deze actie www.edukans.nl/schoenmaatjes

Een fijne pakjesavond toegewenst!

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

* DE KINDERKEI PIETENGYM
Volgende week dinsdag (27 november) is na schooltijd de pietengym. Dit is voor
alle kinderen van groep 1 t/m 4 en is van 14.30 tot 15.15 uur. De kinderen kunnen
14.15 verzamelen op de BSO waar ze wat drinken en wat lekker krijgen. Vervolgens
gaan we gezamenlijk naar de gymzaal waar de pietengym al klaar zal staan. Hier kunt u
de kinderen op 15.15 weer ophalen. Deze leuke activiteit is kosteloos, het is voor de
kinderen wel handig om gymschoenen mee te nemen. U kunt deze week de kinderen nog opgeven op de BSO. Hier hangt op
de kast een opgavelijst. Ook hangt er op het prikbord in school een opgavelijst. Vergeten op te geven? Vraag dan even bij
de BSO of er nog iets mogelijk is, meestal wel!
Gister hebben we een gezellige dag op de BSO gehad. Lekker buiten spelen, pepernoten bakken en knakworstjes eten, wat
hebben we een plezier gehad! Op 4 december vieren wij op de BSO het Sinterklaasfeest. We hebben er al heel veel zin in
en we hopen de kinderen ook!
Groetjes BSO de Kinderkei
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