INFO NR. 13 – DONDERDAG 14 MAART 2019

Op woensdag 20 maart is de Open Dag voor het Openbaar Onderwijs.
Ook onze school doet hier aan mee!
* PROJECT MUZIEK
We zijn op maandag 4 maart gestart met het project “Muziek”.
Het hele schooljaar door krijgen alle groepen 1 keer per week muziek
van vakleerkracht juf Hinke. De leerlingen zijn nu aan het oefenen met
boomwhackers. Dit zijn felgekleurde, lichtgewicht, plastic buizen van
verschillende lengtes (30-65cm). Als je ermee tegen je hand of been
slaat komt er een toon uit. Elke kleur boomwhacker heeft een eigen
lengte en toonhoogte. Alle groepen zijn al druk aan het oefenen voor de eindpresentatie
tijdens de afsluiting van het project/open dag. Via Kunst & Coo krijgen de leerlingen ook
verschillende gastlessen aangeboden. Op woensdagochtend 20 maart vanaf 11.00 uur is iedereen van harte welkom.
Tevens is 20 maart de Open Dag voor het Openbaar Onderwijs en kunnen nieuwe gezinnen een kijkje nemen in de klassen.
Wat gaan de leerlingen o.a. doen tijdens de afsluiting van het project? Zie voor het programma de bijlage of
www.obsdestelling.nl
* 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!

Boeken boeklonneren

opnieuw inrichten

Zolder en kooklokaal opruimen en

Vlaggenmast schoonmaken

Grote plein

Speeltoestel beitsen en verven

Beitsen van de bankjes

Pleinschilderingen grote plein

Pleinschilderingen kleuterplein

Grote plein bladvrij maken

Kleuterplein bladvrij maken

milieustraat brengen

Auto met kar: tuinafval naar

snoeien enz.

Naam en tijd↓

* Perken opnieuw inrichten,

bij

en tv weghalen

Hulpbieden

Dingen ophangen in gr. 1/2

* 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.
Wat is er te doen?

* Wie kan er een bladzuiger/blazer/kruiwagen meenemen? Voor de aanpak van de tuinen krijgen we advies en hulp
van Hoveniersbedrijf Petersburg.
Kunt u helpen? Wilt u dan even aangeven wat u zou willen doen en van wanneer tot wanneer u kunt helpen.
U kunt u opgeven via de mail inf@obsdestelling.nl of bij de leerkrachten en Iepie. Bovenstaande lijst vindt u in de bijlage.
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* GEBRUIK KLASBORD
Op vrijdag 1 maart hebben alle leerlingen een code meegekregen waarmee u zich kunt
aanmelden voor Klasbord. Nog niet iedereen heeft zich aangemeld.
Wilt u dit z.s.m. doen? Dan kunnen we hem gaan gebruiken. Ouders die zich nog niet hebben
aangemeld krijgen deze week nogmaals een code. Mocht het problemen geven om u aan te
melden, vraag dan de leerkracht even om hulp.
Klasbord is een app voor het onderwijs. Voorheen werkten wij veelal met briefjes om de
hulp van ouders te vragen. Via deze app kan de communicatie tussen school en thuis
eenvoudiger.
Hoe werkt Klasbord? Zie www.klasbord.nl
Klasbord zal alleen gebruikt worden voor mededelingen. Er zullen geen foto’s geplaatst worden! Door Klasbord te gebruiken
kunnen we de schooltelefoonketen laten vervallen.
* Notulen OV/MR
De notulen van de MR/OV vergadering van januari 2019 vindt u in de bijlage.

*BOEKENTIPS MUZIEK

* SUZE IS DERDE GEWORDEN BIJ DE VOORLEESWEDSTRIJD
Suze Häger uit groep 7, de voorleeskampioen van o.b.s. “de Stelling”, is dinsdag 12 maart derde
geworden in de finale van de voorleeswedstrijd van Ooststellingwerf. Een prima prestatie! Er deden 8
voorleeskampioenen van scholen mee en Suze was de enige uit groep 7 de andere voorlezers zaten
allemaal in groep 8. Suze las voor uit het boek: “Flirttips Van Een Dyslexiediva”, auteur: Kathleen Vael &
Naomi Glorie. Suze hartelijk gefeliciteerd met deze mooie prestatie! Zie ook www.obsdestelling.nl
* 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. besproken. In week 12 en 13 ( 18 t/m 29 maart) staan centraal:
AFSPRAKEN BIJ HET OPLOSSEN VAN TAAK PROBLEMEN
Wat doe je als je een opdracht niet weet?
1.
Nog eens nalezen
2. Doe eerst alles wat je zelf kunt
3. Een klasgenootje vragen
4. Je vraag uitstellen en de opdracht open laten
PLEINREGEL GROEP 3 T/M 8
* Als leerlingen tijdens de pauze naar de wc moeten, geven ze dit aan bij de pleinwacht.
* KLEDINGINZAMELINGSACTIE
Vanaf maandag 25 maart doen wij mee met de kledinginzamelingsactie Bag2School. Met deze actie
willen wij geld inzamelen voor de activiteiten die wij organiseren. Wij vragen u schone nog bruikbare
kleding/textiel van u en uw kind(eren) in te leveren op school. Dit zijn bijvoorbeeld schoenen, shirts,
broeken. Kijk op de website van Bag2School voor een volledige lijst met wat er wel en niet ingezameld
mag worden, www.bag2school.nl. Binnenkort worden de kledingzakken uitgedeeld.
Voor elke ingeleverde kilo ontvangen wij € 0,30. Vanaf 25 maart t/m 15 april kunt u uw
kledingzakken inleveren op school.
Met vriendelijke groet, de oudervereniging
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*GROEP 1 EN 2
We zijn vorige week gestart met het werken aan het thema “De beer en de piano” in het kader van
het project muziek. Op een dag vindt een beer een piano in het woud. Na een tijdje speelt hij de
mooiste muziek. De beer gaat naar de stad en wordt wereldberoemd.
We luisteren naar pianomuziek, ontwikkelen ritmegevoel, kijken naar de emoties van de beer, maken
met losse klanken woorden, tellen bloemen die de beer krijgt, geven een staande ovatie en verdienen
muzieknoten.
We hebben de letter “g” van geluid en de letter “b” van beer geleerd.
Wie heeft het broodbakje van Bram gezien. Het gaat om een wit broodbakje van Comprix voorzien van
zijn naam.
We hebben afgelopen periode Dylano Voshart mogen verwelkomen. We wensen Dylano een fijne tijd toe op onze school!
Zijn er nog ouders die het leuk vinden om te helpen met computeren en puzzelen? Wanneer er meerdere personen zijn
dan kunnen we een schema maken. Voor meer informatie vraag juf Marita of juf Sandra.
*GROEP 3 EN 4
Dinsdag 19 maart gaan wij op excursie naar de Oudheidkamer te Wolvega.
Inmiddels hebben er al een aantal ouders zich opgegeven via Klasbord.
Maar wij hebben nog minimaal 1 iemand nodig om ons te vervoeren ………..
Graag opgeven bij juf Heleen. Wanneer: dinsdag 19 maart
Waar: Hoofdstraat Oost 52 te Wolvega. Tijd: 8.30 – 11.00 uur
Groep 3 is inmiddels gestart in kern 8 van het aanvankelijk leesproces.
In deze kern leert uw kind de kernwoorden: bank (-nk) en licht (-cht).
Maar ook woorden met 2 medeklinkers vooraan (zoals 'zwaan') en achteraan (bijvoorbeeld 'kast') komen uitgebreid
aan bod. Daarnaast oefent uw kind met samenstellingen: Ook leert uw kind woorden met een open klinker achteraan lezen,
bijvoorbeeld: 'ga', 'zo' en 'nu'.
Groep 4 heeft de woorden van Thema “Lekker” meegekregen. Binnenkort hebben de leerlingen hier een toets over.
* BELANGRIJKE DATA
Week
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Datum

Week

do. 14 maart

Info nr. 13

vrij. 15 maart

Landelijke staking in het

16

Datum
ma. 15 april

’s middags zwerfafval opruimen

di. 16 april

Eindtoets gr.8

woe. 17 april

Eindtoets gr.8

onderwijs
12

woe. 20 maart

Open Dag/Afsluiting project

Paasactiviteit
13

do. 21 maart

Info nr. 14

14

woe. 3 april

Schoolvoetbal

vrij. 5 april
do. 11 april

15

vrij. 19 april

Goede vrijdag leerlingen vrij

ma. 22 april

Tweede Paasdag

NLdoet

do. 25 april

Info nr. 15

Info nr. 15

vrij. 26 april

Koningsspelen

za. 27 april

Meivakantie t/m zo. 5 mei

17

Schoolkrant
vrij. 12 april

Koningsontbijt

Met vriendelijke groet,
Team o.b.s. “de Stelling”
* DE KINDERKEI
Helaas is het mooie weer vertrokken en hebben we de laatste tijd veel regen en harde wind.
We hebben hierdoor heerlijk binnen film gekeken en geknutseld. Ook hebben de kinderen in het speellokaal verschillende
parcours gemaakt waar ze fijn aan het spelen zijn. Af en toe als het weer het toe laat zijn we toch nog even lekker buiten.
De kinderen zijn druk bezig met het nieuwe speelgoed, een voorbeeld hiervan is dat ze buiten softbal hebben gespeeld. We
hopen dat het weer de komende tijd weer iets mooier wordt zodat we weer fijn buiten kunnen spelen. Nog even en dan
komt Tineke ook alweer een leuke activiteit met ons doen. Wat dit is blijft nog even een verrassing! In juli zullen we weer
een activiteit doen in samenwerking met Scala, hier zijn alle kinderen van de school weer welkom. Er zal t.z.t. meer
informatie in de info komen te staan. Groetjes, BSO de Kinderkei
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