INFO NR. 9 – DONDERDAG 10 JANUARI 2019

Allereerst wil ik u, mede namens het team, een gezond en gelukkig 2019 wensen!
Voor onze school is 2019 gelijk al goed begonnen! We hebben een cheque van € 272 ontvangen van de M.O.P. Deze
bijdrage wordt gebruikt voor de aanschaf van Bee-Bots en een aantal matten.
Een Bee-Bot is een kindvriendelijke robot in de vorm van een bij, die in groep 1 t/m 8 te gebruiken is. Kinderen kunnen een
Bee-Bot bedienen met de zeven knoppen op zijn rug. Om van punt A naar punt B te komen moet de Bee-Bot van tevoren de
juiste commando’s krijgen. Bijvoorbeeld: twee stappen vooruit, een keer naar rechts en dan weer een stap vooruit. Bee-Bot
kan tot 40 stappen onthouden. Hierdoor zijn uiteenlopende opdrachten uit te voeren. Zo leren de kinderen
spelenderwijs programmeren.
Er zijn diverse matten verkrijgbaar met de meest uiteenlopende opdrachten. Voor taal- en leesopdrachten is er
bijvoorbeeld de ABC mat. Voor rekenen en tellen de Nummer mat enz.
M.O.P. bedankt voor deze bijdrage. We zijn er erg blij mee.
Ook willen we de ouders bedanken die alle vuurwerktroep van het plein hebben opgeveegd. Er is een kruiwagen vol
rommel opgeruimd. Super dat jullie dit gedaan hebben!
Jammer dat de personen die op het plein vuurwerk afsteken, de rommel zelf niet opruimen.
*GEZELLIGE AFSLUITING
We hebben 2018 goed af kunnen sluiten met de sfeervolle Kerstvoorstelling en een gezellige
Kerstviering. De weken voorafgaande aan de kerstviering stonden in teken van Kerst. Maandag 17
december werden er kerstbakjes gemaakt. Vanaf maandag 10 december werd er regelmatig geoefend
voor de kerstvoorstelling o.l.v. Marjanne Oost en onze vakleerkracht muziek Hinke Jelsma. Bij de
Kerstvoorstelling “De meisjes met de zwavelstokjes” op woensdag 19 december in de kerk waren veel
ouders, opa’s, oma’s en andere belangstellenden aanwezig en het was genieten!
Dirk Brouwer bedankt voor het geluid. Ook bedankt dat we gebruik mochten maken van de kerk.
Donderdag 20 december was er nog de kerstviering met de kerstmaaltijd. Muziekvereniging
Crescendo zorgde voor gezellige kerstmuziek op het plein! Crescendo bedankt.
Oudervereniging ook willen we jullie bedanken voor jullie hulp en de mooie entourage bij de
kerstviering. Het zag er prachtig uit!
Kerstman ook bedankt voor u komst en we hopen dat we u bij de volgende kerstviering ook weer kunnen verwachten.
Zie voor foto’s van de activiteiten www.obsdestelling.nl
* AFSPRAKEN M.B.T. FIETSEN
We willen hierbij nog even de afspraken m.b.t. het op de fiets komen naar school onder de aandacht brengen. Voor de
verkeersveiligheid van kinderen en ouders hebben we het volgende afgesproken:
Bij het halen en brengen van kleuters willen we graag dat u bij het brengen en halen met
de auto de tweede inrit vanaf Makkinga gebruikt.
Fietsers en voetgangers kunnen dan gebruik maken van de eerste inrit.
Met de fiets naar school:
Zorg voor goede verlichting en reflectie.
De kinderen fietsen niet over het parkeerterrein van het dorpshuis.
Er wordt niet op het plein gefietst.
VVN Wanneer licht aan? Zeker overdag doen kinderen
nooit uit zichzelf het fietslicht aan. Ze zien toch nog
genoeg? Ze beseffen niet dat door anderen gezien worden
veel belangrijker is. Maak met je kind daarom de afspraak
dat hij/zij het fietslicht in ieder geval aandoet als:
de straatverlichting aangaat;
andere fietsers het licht aanhebben.
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Als kinderen meerijden in de auto, kun je hen er op wijzen hoe slecht een fietser zonder
licht te zien is.
Doe dat regelmatig en het liefst in het donker ’s avonds en bij slecht zicht overdag.
VVN Nóg beter opvallen! Check je fiets!
Fietsen hebben reflectoren en verlichting. Controleer of alle reflectoren op de fiets
zitten en of de verlichting werkt.
In de checklist van VVN vindt u alle fietseisen.
Opvallen kan ook met kleding:
Bij regen, schemering en in het donker valt felle of lichtgekleurde kleding het beste op.
Bij mist overdag zie je donkergekleurde kleding het beste.
Reflecterende strips helpen ook om beter op te vallen.
Voor de checklist en andere tips zie https://vvn.nl/campagnes/ik-val-op
* HOOFDLUIS CONTROLE
Na iedere vakantie worden de kinderen door een aantal moeders gecontroleerd op hoofdluis.
Afgelopen woensdag is er weer een luizencontrole geweest.
Het is fijn te kunnen melden, dat er geen hoofdluis is gesignaleerd!
Moeders die de kinderen gecontroleerd hebben, bedankt!
Het is belangrijk, dat u ook zelf uw kind(eren) blijft controleren op de aanwezigheid van hoofdluis en neten. Mocht u deze
ontdekken op het hoofd van uw kind(eren), wilt u dit dan melden bij de groepsleerkracht of via de mail
info@obsdestelling.nl ?

* NATIONALE VOORLEESDAFGEN/VOORLEESONBIJT 2019
Net als voorgaande jaren worden ook dit jaar weer de Nationale
Voorleesdagen georganiseerd. Dit jaar is dit van woensdag 23 t/m zaterdag
2 februari. Deze elf daagse campagne is een initiatief van Stichting Lezen
en vindt in 2019 voor de zestiende keer plaats. Het door de bibliotheken gekozen
Prentenboek van het Jaar 2019 is: Een huis voor Harry.
Harry gaat liever niet naar buiten, binnen is het veiliger. Tot Vera hem vraagt om
tikkertje te spelen. Dat wil hij wel. Maar hij raakt haar kwijt. Hij weet niet meer waar hij is. Hoe vindt
hij de weg terug naar huis?
Leo Timmers bedacht voor zijn nieuwste prentenboek een uiterst aaibaar hoofdpersonage: de dikke
kater Harry met het kleine hartje, die op zoek moet naar een nieuw huis.
Tekst en illustraties: Leo Timmers Prijs: €15,99. Uitgeverij: Querido Kinderboeken
ISBN: 978 90 451 2128 4
In de bijlage de prentenboek top 10 en leestips.
Het voorleesontbijt wordt gehouden op woensdag 23 januari. De oudervereniging verzorgd een ontbijtje
voor de leerlingen op deze ochtend. Klaasje Herder van de bibliotheek geeft daarna een presentatie voor alle groepen in de
hal van de school en daarna in de klassen.
* 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 3 en 4 ( 14 t/m 25 jan. 2019) staan centraal:
AFSPRAKEN BIJ HET OPLOSSEN VAN MATERIAAL PROBLEMEN
* Als je schrift vol is, mag je een nieuwe pakken en het oude schrift lever je in.
* Is je vulpen weg, dan pak je je balpen en ga je later je vulpen zoeken.
* Als je vulling leeg is, mag je een nieuwe pakken.
PLEINREGEL GROEP 3 T/M 8
* Om 10.10 uur drinken en eten we in het lokaal.
* Om 10.15 uur wordt er verder gegeten op het plein.
* Je speelt niet in de fietsenstalling.
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* GROEP 5 t/m 8
Op vrijdag 11, 18 en 25 januari en 1 februari krijgen de leerlingen schaatsles in Thialf.
We vertrekken rond 8.20 uur en we zijn rond 10.40 uur weer op school terug.
We verwachten de leerlingen om 8.15 uur op school.
De kinderen mogen voor de lessen wel eigen schaatsen meenemen. Heeft uw kind geen eigen
schaatsen, dan heeft Thialf Easy Gliders die gebruikt kunnen worden.
Verplicht is het dragen van handschoenen (zonder handschoenen mag er niet geschaatst
worden). Zorgt u er voor dat de kinderen warm gekleed zijn (muts is aan te raden).
Voor de indeling van de chauffeurs verwijzen we naar de brief die de leerlingen (van de
ouders die meegaan) mee naar huis hebben gekregen.
Nog niet alle ouders hebben de bijdrage voor het schaatsen betaald. Mocht u nog niet
betaald hebben wilt u dan z.s.m. €13,- overmaken op de bankrekening van de OV (rekeningnummer
NL47RABO0340556218) onder vermelding van de naam van uw kind(eren). Alvast bedankt.

* BELANGRIJKE DATA
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Datum

Week

do. 10 jan.

Info nr. 9

vrij. 11 jan.

Schoolschaatsen gr. 5 t/m 8

6

7

Datum
ma. 4 febr.

Derde toetsweek LOVS

do. 7 febr.

Info nr. 11

vrij. 8 febr.

Schooldisco

woe. 13 febr.

Leerlingen vrij Scholingsdag team

do. 14 febr.

MR/OV vergadering 19.30 uur

di. 15 jan.

MR/OV vergadering 19.30 uur

vrij. 18 jan.

Schoolschaatsen gr. 5 t/m 8

ma. 21 jan.

Eerste toetsweek LOVS

8

ma. 18 febr.

Voorjaarsvakantie tm zo. 24 febr.

woe. 23 jan.

Nationaal voorleesontbijt

9

ma. 25 febr.

Weer naar school

do. 24 jan.

Info nr. 10

do. 28 febr.

Info nr. 12

vrij. 25 jan.

Schoolschaatsen gr. 5 t/m 8

ma. 4 maart

Start project muziek

ma. 28 jan.

Tweede toetsweek LOVS

di. 5 maart

Contact gesprekken op uitnodiging

vrij. 1 febr.

Schoolschaatsen gr. 5 t/m 8

do. 7 maart

Contact gesprekken op uitnodiging
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(indien nodig extra dag)
vrij. 8 maart

NL- doet
Rapport

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

* DE KINDERKEI
Allereerst willen we jullie vanuit de Kinderkei een Keigoed 2019 wensen! We hopen dat
iedereen heerlijke kerstdagen en een spetterend oud en nieuw heeft gehad! In de
kerstvakantie was het op de BSO erg rustig maar desondanks dat zijn wij het nieuwe
jaar vol frisse moed begonnen met een actieve sportdag in Wolvega. Deze werd
georganiseerd door de Kinderkei en was erg gezellig. De sporthal in Wolvega was vol
met kinderen die leuk mee deden met alle sporten en activiteiten. Tussendoor was er voor iedereen een lekkere gezonde
snack en wat drinken en na de tijd kreeg iedereen een leuk tasje mee en er was voor iedereen een zweetbandje. We
hebben de vakantie gezellig afgesloten met een leuke film en wat lekkers.
Groetjes BSO de Kinderkei
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