INFO NR. 10 – DONDERDAG 24 JANUARI 2019
* ONDERWIJSSTAKING VRIJDAG 15 MAART 2019
De AOb gaat samen met FNV Onderwijs en Onderzoek actie voeren in de week van 11 maart voor meer investeringen in het
onderwijs. De bonden roepen leden uit alle onderwijssectoren op om mee te doen.
De week wordt afgesloten met een landelijke onderwijsstaking op 15 maart.
Leraren, onderwijsondersteuners en directeuren uit het po, vo en mbo werken massaal door bij ziekte, zijn voortdurend
invallers aan het zoeken of aan het inwerken en de klassen zijn bomvol.
Desondanks investeert het kabinet Rutte III niet meer in
het onderwijs. “Vreemd, want economen zijn het er over eens dat
investeren in onderwijs goed is voor de maatschappij en economische
groei”, zegt AOb-voorzitter Liesbeth Verheggen. Het onderwijs is
overspannen, schetst Verheggen, door hoge verwachtingen van politiek,
ouders, leerlingen en studenten. “Met het huidige budget kunnen we die
verwachtingen niet waarmaken. De aantrekkelijkheid van een baan in
het onderwijs is afgenomen. Simpelweg omdat de salarissen door
voortdurende bezuinigingen achterlopen bij de markt. Het
personeelstekort zorgt voor een stijgende werkdruk, terwijl onderwijs
nu al het hoogste burn-out risico heeft.
Dat moet echt anders.”
* NOTULEN MR-VERGADERING NOVEMBER
In de bijlage vindt u de notulen van 15 november 2018.
De MR/OV vergadering van 14 februari komt te vervallen.
* SCHOOLDISCO VRIJDAG 8 FEBRUARI

Beste leerlingen en ouders,
Het is weer tijd voor de schooldisco!
Met als thema:

Datum: 8 februari 2019
Locatie: Het speellokaal in school
Muziek: DJ-Ronald
Entree: Gratis ( inclusief limonade en chips )

Kom in je leukste, coolste, mooiste of gekste outfit!!!
De tijden van de disco voor de groepen zijn als volgt:

G
Grrooeepp 11--22
Groep 3-4
Groep 5-6
Groep 7-8

1166..4455 –– 1177..3300
17.30 – 18.30
18.30 – 19.45
19.45 – 21.00

Wilt u uw kind kort voor en na de aangegeven tijd brengen en halen.
Met vriendelijke groet,
Oudervereniging
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* NATIONALE VOORLEESDAFGEN/VOORLEESONBIJT 2019
Op woensdag 23 januari werd er in alle klassen een voorleesontbijt
georganiseerd. De ouders
van de oudervereniging
hadden voor alle kinderen
in de klassen een ontbijtje
verzorgd. Het ontbijt
werd dit jaar gesponsord
door verschillende bedrijven uit de buurt die
brood, beleg, eieren, drinken enz. beschikbaar
stelden voor de school. Hierdoor werd het een
super luxe ontbijt, dat met veel enthousiasme
werd genuttigd. Tijdens het eten werd er door
de leerkrachten een verhaal werd voorgelezen.
Klaasje Herder van de bibliotheek verzorgde na
de pauze een gezellige presentatie met het
prentenboek van het jaar “Een huis voor Harry”
in alle klassen. Door aandacht te schenken aan
de Nationale Voorleesdagen willen we aangeven hoe belangrijk lezen en voorlezen is voor de ontwikkeling van kinderen.
Sponsoren en moeders van de OV bedankt voor het geweldig lekkere ontbijt!
Zie voor foto’s www.obsdestelling.nl
* Yoleo motiveert kinderen om wel te lezen! https://www.yoleo.nl
Hoe krijg je kinderen die niet van lezen houden met hun neus in de boeken? Door lezen leuk te
maken! Met Yoleo verdien je leespunten die je kunt gebruiken om je virtuele kamer in te richten.
Lezen met Yoleo is ook makkelijk. Doordat de tekst wordt getoond en voorgelezen. Een soort
karaoke dus. Duizenden kinderen maken al met veel plezier gebruik van Yoleo.
Met een bibliotheekabonnement kun je vanaf begin januari 2019 helemaal gratis alle boeken in
het assortiment van het online leesprogramma lezen!
Heb je nog geen bieb-abonnement? Geen punt, voor kinderen tot 18 jaar is dit helemaal gratis!
Bovendien is de bibliotheek alweer een jaar boetevrij en is de uitleentermijn 4 weken!
* 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 5 en 6 (28 jan. t/m 1 febr. 2019) staan centraal:
AFSPRAKEN BIJ HET OPLOSSEN VAN SOCIALE PROBLEMEN
* Wat mag er wel en niet samen worden gedaan?
* Praat met je fluisterstem. * Stoor elkaar niet.
PLEINREGEL GROEP 3 T/M 8
De kinderen fietsen niet over het parkeerterrein van het dorpshuis.
De tweede inrit naar het plein bij de fietsenstalling wordt gebruikt.
Er wordt niet op het plein gefietst.
* GROEP 3/4
Groep 3
Wij zijn alweer begonnen met kern 6 van het aanvankelijk lezen.
Met kern 6 wordt de eerste instructieperiode van het aanvankelijk lezen afgesloten.
De kinderen moeten dan twee tussendoelen bereikt hebben: een volledige, geautomatiseerde letterkennis en mkm-woorden
lezen zonder te spellen. Met de wintersignalering (februari) worden deze vaardigheden dan ook getoetst.
In kern 6 krijgen de kinderen weer letters aangeboden, waaronder de lastige tweetekenklanken /ui/,
/au/ en /ei/.
Het dagelijks oefenen van letterkennis bijvoorbeeld met Veilig & Vlot, blijft noodzakelijk; het
automatiseren is hierbij een belangrijk aandachtspunt. De nieuwe letters worden ook toegepast bij het lezen van woorden.
Naast het correct lezen van woorden, is ook het vlot lezen ervan belangrijk.
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Groep 4
Tafels 1,2,3,5,10
In groep 4 zijn we al even bezig met de tafels. De volgende tafels hebben wij nu gehad; 1,2,3,5,10.
Het automatiseren van de tafels is voor de verdere loopbaan op school erg belangrijk. Wekelijks oefenen
van de tafels is dan ook aan te raden. De kinderen moeten de tafels vlot na elkaar, maar ook door elkaar, op
kunnen zeggen.
 Onlineklas http://www.onlineklas.nl/flash/Tafels%20oefenen.html
 Tafelgetallen http://www.fi.uu.nl/toepassingen/00202/toepassing_rekenweb.html
 Ook kunt u gratis oefenen op Ambrasoft/Mijn klas.nl. Hier heeft iedereen, begin van het schooljaar, een brief van
meegekregen met een inlogcode voor thuis.
In week 7 (11 februari t/m 15 februari) worden de tafels 1,2,3,5,10 getoetst.
Taal
De leerlingen hebben vorige week de woorden van het taal thema “Nodig" meegekregen.
In week 9 (25 februari t/m 1 maart) zal de toets worden afgenomen.
* SCHOOLSCHAATSEN GROEP 5 T/M 8 GAAT 25 JANUARI NIET DOOR
Op vrijdag 25 januari (morgen) gaat het schoolschaatsen niet door vanwege het opbouwen in hal 1 voor het NKAllround/Sprint. Excuses hiervoor.
Er wordt nog gekeken of we derde les nog kunnen inhalen.
* BELANGRIJKE DATA
Wijziging op de Infokalender:
NLdoet wordt verplaatst naar vrijdag 5 april
Week
4
5

Datum
do. 24 jan.

Week
Info nr. 10

10

Datum
ma. 4 maart

Start project muziek

di. 5 maart

Contact gesprekken op uitnodiging
Contact gesprekken op uitnodiging

ma. 28 jan.

Tweede toetsweek LOVS

do. 7 maart

vrij. 1 febr.

Schoolschaatsen gr. 5 t/m 8

vrij. 8 maart

Rapport

ma. 4 febr.

Derde toetsweek LOVS

ma. 11 maart

MR/OV vergadering 19.30 uur

do. 7 febr.

Info nr. 11

do. 14 maart.

Info nr. 13

vrij. 8 febr.

Schooldisco

vrij. 15 maart

Landelijke staking in het

woe. 13 febr.

Leerlingen vrij

(indien nodig extra dag)

6

11

onderwijs
7

12

woe. 20 maart

Open Dag/Afsluiting project

13

do. 18 maart.

Info nr. 14

14

woe. 3 april

Schoolvoetbal

vrij. 5 april

NLdoet

Scholingsdag team
8

ma. 18 febr.

Voorjaarsvakantie t/m
zo. 24 febr.

9

ma. 25 febr.

Weer naar school

do. 28 febr.

Info nr. 12

Met vriendelijke groet,
Team o.b.s. “de Stelling”
* DE KINDERKEI
De weken vliegen alweer voorbij en wat hebben we een plezier. We hebben 3 prachtig
mooie skateboards op de BSO gekregen en hier zijn we enorm blij mee! De kinderen
spelen er elke dag mee. Ondanks dat het kouder wordt en er steeds meer regen valt
vinden we toch genoeg momentjes om nog even lekker buiten te spelen. Lekker
voetballen, basketballen, skateboarden, waveboarden en blikspuit spelen, ook wordt er
veel op en rond het klimrek spelletjes gedaan. Als we binnen zijn vermaken we ons met kleurplaten en andere leuke
spelletjes zoals; bordspelletjes aan tafel, knutsels maken, dominobanen en knikkerbanen maken. Ook wordt er op de bank
en op de grote zitzakken heerlijk uit boekjes gelezen en kijken we af en toe een film of spelen we op de Wii. We vermaken
ons dus enorm goed! Hutten bouwen is nog steeds een grote favoriet, deze worden regelmatig gemaakt op allerlei plekken
zoals in het speellokaal, bij de boekenkasten etc. Al met al vermaken we ons dus weer prima op de BSO!
Groetjes BSO de Kinderkei
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