INFO NR. 7 – DONDERDAG 6 DECEMBER 2018

* PIETENOCHTEND VOOR GROEP 1 T/M 4
Op vrijdagochtend 30 november waren er heel wat pietjes op school te vinden, want toen
was de jaarlijkse pietenochtend. De kinderen uit groep 1 t/m 4 hebben in groepjes allerlei
pietenactiviteiten gedaan. Ouders die geholpen hebben, bedankt!
Zie voor foto’s www.obsdestelling.nl
* SINTERKLAASFEEST
We hebben een gezellige Sinterklaasviering gehad. OV en ouders die deze dag geholpen
hebben bedankt. Zie voor foto’s www.obsdestelling.nl

KERSTACTIVITEITEN
* KERSTSTUKJES MAKEN GROEP 1 T/M 8
Groep 1 t/m 8 gaan dinsdag 18 december kerststukjes maken.
De kinderen moeten die dag de volgende dingen meenemen:
bakje (niet te groot)
groen (dennengroen, hulst, klimop e.d.)
eventueel een snoeischaar
De OV zorgt voor oase, kerstversiering en kaarsen.
Als er ouders zijn die kunnen helpen, zou dat heel fijn zijn. Geef het dan even door aan de leerkracht
* PRESENTATIE KERSTVOORSTELLING WOENSDAG 20 DECEMBER IN DE KERK
Op maandag 10 december beginnen de kinderen van groep 1 t/m 8 met het oefenen voor de
kerstvoorstelling o.l.v. Marjanne Oost en onze vakleerkracht muziek Hinke Jelsma.
Op woensdag 19 december zullen de leerlingen in de kerk van Makkinga de voorstelling presenteren
“De meisjes met de zwavelstokjes”.
Vanaf 11:15 uur is iedereen van harte welkom.
* KERSTVIERING
Donderdag 20 december gaan we op school Kerstfeest vieren. Er wordt net zo als voorgaande jaren een warm- en koud
buffet per klas georganiseerd.
Vanaf maandag 10 december hangt er in elk lokaal een intekenlijst, waarop u kunt aangeven wat u voor het
kerstdiner van uw kind wilt maken. Te denken valt bijvoorbeeld aan een hartige taart, fruitsalade, mini sandwiches,
spiesjes met lekkers, toastjes met beleg, kleine hapjes (voor 8 tot 10 kinderen) om er een feestelijk en sfeervol
kerstbuffet van te maken. Het drinken wordt door de Oudervereniging verzorgd. Gerechten graag op eigen schalen (geen
kaarsen) meenemen. Wilt u goed kijken wat uw voorganger gaat maken. We willen graag veel variatie in de gerechten, zodat
we niet teveel dezelfde gerechten hebben. Graag u uw kind(eren) donderdagochtend 20 december een bord, bestek en
beker (voorzien van naam) in een tas meegeven naar school. Wij hopen op vele spontane reacties, zodat we er samen
een gezellig Kerstfeest van kunnen maken. Nadere informatie volgt.
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* BOEKEN/LEESTIPS
In de bijlage een
aantal boeken en leestips.

* WIJZIGING RUILEN BOEKEN UIT DE OPTEARKASTEN
Vanaf januari 2019 gaat het boekenruilen uit de optearkasten van de maandag naar de vrijdag! Waarom naar de
vrijdagochtend? Enkele ouders zijn niet in de gelegenheid om op maandag te helpen, maar wel op een ander moment.
Vanaf januari begeleiden Paula (moeder van Suze), Marianne (moeder van Björn & Mark), Ellen (moeder van Tristan &
Vincent) en Marian (moeder van Jarno & Sten) om en om op de vrijdag bij het boekenruilen.
De boeken kunnen vanaf januari meegegeven worden op de vrijdag. Boeken mogen maximaal 3 weken geleend worden.
Graag deze termijn in de gaten houden, zodat ook andere kinderen de boeken kunnen lezen.
Zijn er vragen? Stel ze gerust. Met vriendelijke groet, Paula, Marianne, Ellen en Marian.
* 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 49 en 50 (3 t/m 14 dec.) staan
centraal:
AFSPRAKEN BIJ HET VERBETEREN VAN FOUTEN
* Als je een woord verkeerd hebt geschreven zet je dit
tussen “stippen”: bijvoorbeeld .vout.
* Overgemaakt werk gaat niet ten koste van het
dagelijkse werk.
* Eventueel wordt het na of voor schooltijd overgemaakt.
PLEINREGEL GROEP 3 T/M 8
* Je gebruikt de spelmaterialen waar ze voor bedoeld zijn:
Een springtouw is voor het touwtje springen, paardje spelen mag met een springtouw.
Stelten en loopklossen zijn om op te lopen enz.
* 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 nog.
* BELANGRIJKE DATA
Week

Datum

49

do. 6 dec.

Info nr. 7

50

ma. 10 dec.

Verpleegkundige voor leerlingen

Week

Datum

2

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

groep 7
51

di. 18 dec.

Kerststukjes maken

woe. 19 dec.

Kerstvoorstelling gr. 1 t/m 8 in

3

de kerk om 11.15 uur
do. 20 dec.

Groep 1 t/m 8 om 12.30 uur vrij
Ontvangst 16.30 uur en
Kerstviering om 17.00 uur

do. 20 dec.

Info nr. 7

4

2

woe. 23 jan.

Nationaal voorleesontbijt

vrij. 21 dec.

Groep 1 t/m 8 om 12.30 uur vrij

do. 24 jan.

Info nr. 10

za. 22 dec.

Start kerstvakantie t/m zo. 6

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

jan. 2019
5
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Met vriendelijke groet,
Team o.b.s. “de Stelling”

* DE KINDERKEI
27 november hebben wij de Pietengym gehad in
samenwerking met scala. Meester Frits heeft heel erg zijn
best gedaan om er een leuke middag van te maken en dat is
zeker weten geslaagd! Het was een groot succes, er zijn veel
kinderen geweest die mee hebben gedaan en aan het eind van de dag is iedereen naar
huis gegaan met een Pietendiploma en een zakje met allerlei lekkers. Afgelopen dinsdag hebben wij het Sinterklaasfeest op
de BSO gevierd, ook dit was weer een doorslaand succes! Iedereen heeft genoten van een gezellig middag met allemaal
mooie cadeautjes. Bedankt Sinterklaas! In de kerstvakantie zijn wij een week gesloten, dit is van 25 december t/m 1
januari. Op 24 december zijn wij om 17.00 uur gesloten. Op 3 december heeft de Kinderkei een sportdag georganiseerd,
deze wordt gehouden in Wolvega. Meer informatie hierover volgt!

Groetjes BSO de Kinderkei
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