INFO NR. 11 – DONDERDAG 7 FEBRUARI 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.
De school is op vrijdag 15 maart gesloten!
* 10-MINUTENGESPREKKEN
Op dinsdag 5 maart zijn er weer 10-minutengesprekken en wordt er met u gesproken
over uw kind(eren), o.a. over het rapport. De gesprekken van groep 8 worden met de
ouders en de leerlingen gehouden op een ander moment en zijn al ingepland. Deze gesprekken zullen ook langer duren i.v.m.
overleg over het vervolgonderwijs.
De indeling voor dinsdag 5 maart krijgt u volgende week via de mail toegestuurd.
Mocht de indeling problemen geven, dan moet u zelf met een andere ouder ruilen en dit veranderen op de lijsten die in de
gang hangen bij het informatiebord tegenover het lokaal van groep 7/8. De gesprekken worden per groep gevoerd door:
Groep 1/2 juf Marita en juf Sandra, groep 3/4 juf Heleen en juf Jolly, groep 5/6 meester Marco en juf Agnes, groep 7/8
juf Haron.
* EINDTOETS GROEP 8
Elk jaar geeft de school advies aan de schoolverlaters over het best passende vervolg in het
voortgezet onderwijs. Als gevolg van wetgeving rondom de verplichte eindtoets heeft het
schooladvies een centrale plaats ingenomen in de toelating tot het voortgezet onderwijs.
Hoe komt de school tot een advies?
* De Friese Plaatsingswijzer
Binnen de Stellingwerven wordt gebruik gemaakt van de Friese Plaatsingswijzer. De Friese
Plaatsingswijzer geeft een vervolgniveau aan wat gebaseerd is op het leerlingvolgsysteem van
Cito, wat door de basisschool gehanteerd wordt.
* De eindtoets
Het resultaat van de eindtoets laat zien in welke mate leerlingen de referentieniveaus voor taal en rekenen beheersen. De
eindtoets is verplicht en wordt in april afgenomen. De eindtoets wordt als “second opinion” gebruikt. Het schooladvies kan
heroverwogen worden op het moment dat de eindtoets een hogere score laat zien.
De afnamedata van de IEP Eindtoets zijn: dinsdag 16 en woensdag 17 april 2019.
De IEP Eindtoets wordt afgenomen op de ochtenden van bovenstaande dagen en duurt beide dagdelen maximaal twee uur.
Op elk dagdeel krijgt uw kind zowel taal als rekenen aangeboden. Deze eindtoets voldoet aan alle voorwaarden die aan de
eindtoets gesteld worden. De keuze is op deze toets gevallen, omdat deze toets gebruiksvriendelijk is, minder belastend
is voor de leerlingen en ook de uitslag weergeeft in de gebruikelijke Cito eindwaardering.
Zie voor uitgebreide informatie de bijlage “Schooladvies groep 8 leerlingen schooljaar 2018-2019” en de brochure
IEP Eindtoets.
* PROJECT MUZIEK
We starten op maandag 4 maart met het project “Muziek”. We zullen hier met groep 1 t/m 8
ongeveer 3 weken aan gaan werken. Via Kunst & Coo krijgen de leerlingen verschillende gastlessen aangeboden.
Sommige lessen zullen al eerder beginnen. Onze vakleerkrachtmuziek juf Hinke Jelsma geeft iedere
donderdagochtend muziek aan alle groepen. Er zal in deze weken met de leerlingen geoefend worden voor een
leuke muzikale presentatie tijdens de afsluiting van het project op woensdagochtend 20 maart.
Op woensdagochtend 20 maart is er voor de ouders/verzorgers en belangstellenden de
gelegenheid om een kijkje te komen nemen bij de afsluiting van het project “Muziek”. Tevens is
20 maart de Open Dag voor het Openbaar Onderwijs en kunnen nieuwe gezinnen een kijkje nemen in de klassen.
Nadere informatie en het programma van deze ochtend krijgt u binnenkort.
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* MORGEN SCHOOLDISCO

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:
GGrrooeepp 11--22
1166..4455 –– 1177..3300
Groep 3-4
17.30 – 18.30
Groep 5-6
18.30 – 19.45
Groep 7-8
19.45 – 21.00
Wilt u uw kind kort voor en na de aangegeven tijd brengen en halen.
Met vriendelijke groet,
Oudervereniging

* VOORLEESWEDSTRIJD
Suze Häger uit groep 7, de voorleeskampioen van de school, gaat onze school
vertegenwoordigen op maandag 11 februari bij de halve finale in Oosterwolde voor de
beste voorleeskampioen van Ooststellingwerf. Zij gaat voorlezen uit het boek
“Flirttips Van Een Dyslexiediva”, auteur: Kathleen Vael & Naomi Glorie.
Suze, heel veel succes!
* 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 7 en 9 (11 febr. t/m 1 maart 2019) staan centraal:
AFSPRAKEN BIJ HET OPLOSSEN VAN SOCIALE PROBLEMEN

* Bij conflicten vraag je je niet af wie de schuldige is, maar bedenk samen hoe je dit conflict
het beste op kunt lossen. Kanjertraining
PLEINREGEL GROEP 3 T/M 8
* Op het plein wordt er niet met sneeuwballen gegooid.
* Als je sneeuwballen wilt gooien, mag dat op het veld.
* GROEP 1 en 2
We werken op dit moment over het thema winter. We hebben gelukkig al in de sneeuw kunnen
spelen! Ook hebben we gekeken wat ijsblokjes zijn en wat er gebeurt als je ze uit de vriezer
haalt en bijvoorbeeld in een bakje op de kachel zet. Er zijn pindakettingen geregen voor de
vogels die nog in onze tuin wonen, zodat ook zij wat te eten hebben. Op het digibord spelen we
memory en maken we cijferpuzzels binnen het thema winter.
We hebben de letters n van neus, de w van winter en de o van op geleerd. Wist u dat er al veel
kinderen in de klas beginnen met het lezen van kleine woordjes?
Met Engels hebben we het over “animals”. Uw kind kan u vast vertellen wat de Engelse woorden
voor kat, hond, vogel en spin zijn.
We hebben afgelopen week Julia van Aalst mogen verwelkomen. We wensen Julia een fijne
tijd toe op onze school!
* GROEP 4
Komende toetsen in groep 4
week 7 (11 februari t/m 15 februari) tafels 1,2,3,5,10
week 9 (25 februari t/m 1 maart) woordenschat "Nodig"
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* GROEP 5/6
De leerlingen van groep 5 en 6 zijn gestart met het nieuwe taalthema “spijsvertering”.
In week 12 (18 maart) is de toets van dit thema.
* RAPPORTEN
Op vrijdag 8 maart 2019 krijgen alle leerlingen van groep 1 t/m 8 het rapport mee.
* GESPREKSKAART VOOR GROEP 3 T/M 8
Bij het rapport wordt een gesprekskaart meegegeven. Wij vinden het belangrijk dat uw kind
ook zelf nadenkt over hoe het gaat op school en daarover met u in gesprek gaat.
We stellen het daarom op prijs, als u samen met uw kind, de gesprekskaart invult. Indien
noodzakelijk kan er n.a.v. deze gesprekskaart een gesprek gepland worden. Het kan namelijk zijn, dat u het prettig vindt
om met uw kind de gesprekskaart toe te lichten. Het kan ook zijn dat de groepsleerkracht vragen heeft. De ingevulde
gesprekskaart wordt in het leerling dossier bewaard, dus niet in het rapport.
Graag het rapport en de gesprekskaart voor vrijdag 29 maart 2019 weer meegeven naar school.
* BELANGRIJKE DATA
Wijziging op de Infokalender:
NLdoet wordt verplaatst naar vrijdag 5 april
Week
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Datum

Week

Datum

do. 7 febr.

Info nr. 11

12

woe. 20 maart

Open Dag/Afsluiting project

vrij. 8 febr.

Schooldisco

13

do. 21 maart

Info nr. 14

7

woe. 13 febr.

Leerlingen vrij

14

woe. 3 april

Schoolvoetbal

8

ma. 18 febr.

vrij. 5 april

NLdoet

do. 11 april

Info nr. 15

Scholingsdag team
Voorjaarsvakantie t/m
zo. 24 febr.
9

ma. 25 febr.

Weer naar school

15

Schoolkrant
10

do. 28 febr.

Info nr. 12

ma. 4 maart
di. 5 maart

16

ma. 15 april

’s middags zwerfafval opruimen

Start project muziek

di. 16 april

Eindtoets gr.8

Contact gesprekken op

woe. 17 april

Eindtoets gr.8

vrij. 19 april

Goede vrijdag leerlingen vrij

ma. 22 april

Tweede Paasdag

uitnodiging
do. 7 maart

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

Rapport

ma. 11 maart

MR/OV vergadering 19.30 uur

do. 14 maart

Info nr. 13

vrij. 15 maart

Landelijke staking in het

17

onderwijs
Met vriendelijke groet,
Team o.b.s. “de Stelling”
* DE KINDERKEI
We hebben een prachtige tijd gehad op de BSO. We hebben heerlijk buiten kunnen
spelen in de sneeuw, lekker sneeuwballengevechten gehad, sneeuwpoppen maken en
bunkers bouwen van sneeuw. Af en toe moeten we ook even naar binnen om op te warmen want het is best wel koud hoor!
Als we binnen zijn spelen we met de LEGO, bouwen we mooie hutten, maken we de meest prachtige knikkerbanen en zijn we
lekker aan het vliegen en gek doen in het speellokaal. Tineke is ook alweer langs geweest om een leuke activiteit met ons te
doen. We hebben een sneeuwbol gemaakt, de kinderen mochten deze helemaal zelf in elkaar knutselen en de resultaten
waren dan ook erg leuk! Aan tafel maken de kinderen allemaal mooie knutselwerkjes, er worden boekjes gemaakt en
allemaal lekker eten zoals pizza en patat voor het restaurant wat de kinderen hebben gemaakt. Ook zijn de kinderen druk
bezig met allemaal mooie kleurplaten, er worden prachtige creaties gemaakt.
Groetjes, BSO de Kinderkei
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