INFO NR. 12 – DONDERDAG 28 FEBRUARI 2019
* ONDERWIJSSTAKING VRIJDAG 15 MAART 2019
De AOb gaat samen met FNV Onderwijs en Onderzoek actie voeren in de week van
11 maart. Met deze actie hopen de bonden druk te zetten op de politiek om meer te
investeren in het onderwijs en het leraren te kort tegen te gaan.
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 hebben al plaatsgevonden met de ouders en
de leerlingen, i.v.m. overleg over het vervolgonderwijs.
De indeling voor dinsdag 5 maart heeft u in week 7 via de mail toegestuurd gekregen.
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.
* 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.
* 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.
Wat gaan de leerlingen o.a. doen?
Groep 1/2 krijgt les op de viool van juf Marleen, groep 3/4 gaat oefenen met slagwerk en krijgt les van juf Petra,
groep 5 krijgt trompetles en groep 6 les op de trombone van juf Ellis. Groep 7 en 8 gaan aan de slag op de
saxofoon met juf Sietske.
Ook krijgen groep 1 t/m 8 op vrijdag 8 maart Djembéles van Moustapha Seck.
Op woensdag 6 maart gaan groep 5/6 om half 9 en groep 7/8 om 9.30 uur op excursie naar van der Glas in Heerenveen.
Van Der Glas Blaas- en Slaginstrumenten is de grootste speciaalzaak voor blaas- en slaginstrumenten van Nood
Nederland. De leerlingen doen een educatieve speurtocht door de muziekwinkel en krijgen een drumworkshop aangeboden.
Wie van de ouders kan er mee met de auto? Graag even doorgeven aan de leerkracht als u mee kunt.
Op woensdagochtend 20 maart vanaf 11.00 uur 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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* HOUDT VRIJDAG 5 APRIL VRIJ IN UW AGENDA!
De actie NLdoet wordt door het Oranje Fonds gehouden op 15/16
maart. Aangezien er op 15 maart een landelijke onderwijsstaking
wordt gehouden en de school die dag dicht is, hebben we er voor
gekozen om de NLdoetdag te verplaatsen naar vrijdag 5 april.
We vinden het belangrijk, dat het er rondom de school netjes uitziet.
NLdoet is hierbij een mooie gelegenheid om met elkaar de pleinen weer op te frissen, bankjes te beitsen, de tuinen aan te
pakken enz. Voor de aanpak van de tuinen krijgen we advies en hulp van Hoveniersbedrijf Petersburg.
Hierbij hebben we wel vrijwilligers nodig om ons te helpen. Wij vragen niet van u om de hele dag te helpen. Als iedereen
een paar uurtje zou willen helpen, dan kan men elkaar afwisselen.
Wie wil ons helpen op vrijdag 5 april tijdens nldoet?. U kunt u opgeven via de mail inf@obsdestelling.nl of bij de
leerkrachten en Iepie. Nadere informatie volgt in de volgende Info.
* 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 ?
* SCHOOLDISCO GROOT SUCCES!
De carnavalsdisco was een geweldig succes!
De leerlingen en leerkrachten hebben een geweldige leuke swingende avond gehad.
Ouders van de oudervereniging en DJ Ronald bedankt voor de gezellige avond.
Zie voor foto’s www.obsdestelling.nl

* VOORLEESWEDSTRIJD
Suze Häger uit groep 7, de voorleeskampioen van o.b.s. “de Stelling”, heeft onze school op maandag
11 februari prima vertegenwoordigd tijdens de halve finale in Oosterwolde. Suze had een mooi aantal
supporters meegenomen en die konden zien en horen, dat Suze prima voorlas uit het boek: “Flirttips Van Een
Dyslexiediva”, auteur: Kathleen Vael & Naomi Glorie.
Het is Suze gelukt, zij is door naar de volgende ronde. Suze gaat op dinsdag 12 maart onze school
vertegenwoordigen bij de regionale finale in de bibliotheek van Oosterwolde. Aan deze regionale finale doen
8 voorleeskampioenen van scholen mee uit Ooststellingwerf. De winnaar van deze finale gaat door naar de
provinciale finale in Theater de Skâns in Gorredijk.
Suze, hartelijk gefeliciteerd met deze prestatie en veel succes tijdens de finale!
* 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 TAAK PROBLEMEN
1. Kritisch nadenken of je zelf de oplossing weet.
2. Probeer terug te halen wat er bij de instructie gezegd is.
3. Nog eens goed in het boek kijken. Lees de opdracht nog eens goed door.
4. Wordt het probleem in het boek uitgelegd? Staan er voorbeelden?
5. Kom je er dan nog niet uit vraag het in je groepje
PLEINREGEL GROEP 3 T/M 8
* Kom op tijd op school, maar niet voor 8.15 uur.
* Vanaf 8.15 uur hebben leerkrachten toezicht.
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* BELANGRIJKE DATA
Wijziging op de Infokalender:
NLdoet wordt verplaatst naar vrijdag 5 april
Week
10

Datum

Week

ma. 4 maart

Start project muziek

di. 5 maart

Contact gesprekken op

14

Datum
woe. 3 april

Schoolvoetbal

vrij. 5 april

NLdoet

do. 11 april

Info nr. 15

uitnodiging
do. 7 maart

Contact gesprekken op

15

uitnodiging

Schoolkrant

(indien nodig extra dag)
11

vrij. 8 maart

Rapport

ma. 11 maart

16

ma. 15 april

’s middags zwerfafval opruimen

MR/OV vergadering 19.30 uur

di. 16 april

Eindtoets gr.8

do. 14 maart

Info nr. 13

woe. 17 april

Eindtoets gr.8

vrij. 15 maart

Landelijke staking in het

vrij. 19 april

Goede vrijdag leerlingen vrij

ma. 22 april

Tweede Paasdag

onderwijs
12

woe. 20 maart

Open Dag/Afsluiting project

13

do. 21 maart

Info nr. 14

17

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

* DE KINDERKEI
Het mooie weer is weer doorgebroken en we hebben heerlijk van de zon mogen genieten.
Lekker veel buiten spelen en leuke spelletjes doen. De kinderen zijn weer druk bezig met het vies/lekker spel, blikspuit en
leuk buiten hutten bouwen. Af en toe als het weer wat minder is maken we binnen hutten of bereiden de kinderen leuke
toneelstukjes voor en doen we sportactiviteiten in het speellokaal. We hebben de voorjaarsvakantie ook weer achter de
rug en wat hebben we plezier gehad. We hebben allerlei lekkere dingen gegeten zoals knakworstjes, tosti’s en
pannenkoeken. Ook zijn we nog even gezellig met de kinderen van Boijl naar de Kinderkei Jungle in Wolvega geweest,
heerlijk rennen, vliegen, klimmen en klauteren en uiteraard op het springkussen en in de ballenbak spelen. Afgelopen
donderdag hebben we de winter alvast afgesloten met de winterspelen. Dit hebben we weer in samenwerking met Scala
gedaan. Wat was het weer leuk! De kinderen hebben het erg naar hun zin gehad!
Groetjes, BSO de Kinderkei
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