INFO NR. 14 – DONDERDAG 28 MAART 2019
* AFSLUITING PROJECT MUZIEK GROOT SUCCES!
Op woensdag 20 maart tijdens de afsluiting van ons project “Muziek” (tevens de Open Dag voor
alle openbare basisscholen van Comprix) konden ouders en belangstellenden komen kijken wat er
allemaal de afgelopen weken is gedaan in teken van dit project en werd er een eindpresentatie
gehouden door groep 1 t/m 8 met verschillende instrumenten.
Veel ouders, opa’s, oma’s en belangstellenden hebben van de gelegenheid gebruik gemaakt om onze school te bezoeken en
hebben genoten van de muzikale eindpresentatie. Zie voor foto’s www.obsdestelling.nl
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* WIE KOMT ONS VRIJDAG 5 APRIL HELPEN?
We zijn nog vrijwilligers nodig voor 5 april, er zijn nog weinig aanmeldingen.
De actie NLdoet werd door het Oranje Fonds gehouden op 15/16 maart. Aangezien
er op 15 maart een landelijke onderwijsstaking werd gehouden en de school die dag
dicht was, 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.
We starten om 8.30 uur en gaan door tot 14.00 uur. 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.
* GROTE VOORJAARSSCHOONMAAK TEGEN ZWERFAFVAL
HIMMELWIKE 2019
De grote voorjaarsschoonmaak tegen zwerfafval komt er aan! Ook
dit voorjaar staat de provincie Friesland weer in het teken van het
opruimen van zwerfafval. De leerlingen gaan op pad om het afval in
de omgeving van de school in te zamelen. Het doel van de actie is om
de leerlingen, maar ook familie bewust te maken van zwerfafval en
vooral dat men er zelf wat aan kan doen. Onze school doet met alle groepen mee op maandagochtend groep 1 t/m 4
(i.v.m. de programmeerlessen voor groep 2 en 3 op de middag) en ‘s middags 15 april vanaf 12.45 uur tot ongeveer
14.00 uur. Wie wil er een groepje kinderen begeleiden? Als u wilt helpen kunt u zich opgeven bij de
groepsleerkracht of via de mail info@obsdestelling.nl Alvast bedankt.
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* SPORTDAG KONINGSSPELEN
Wij doen op vrijdagochtend 12 april mee aan het Koningsontbijt. We hebben er voor gekozen om de
Koningsspelen op een ander moment te gaan houden, aangezien 12 april wel erg vroeg is voor de
sportdag. Groep 8 zal daarom de Konigsspelen/sportdag op vrijdag 26 april organiseren voor
alle kinderen van groep 1 t/m 7. Verdere informatie kunt u lezen in de volgende Info.
* RAPPORTEN EN GESPREKSKAART WEER MEEGEVEN
Denkt u er even aan om uw kind(eren) het rapport en de ingevulde gesprekskaart weer mee te
geven naar school.
* GROEP 1 T/M 8 KRIJGEN GYMLES VAN MEESTER FRITS
Meester Frits Schnoor, Bewegingsconsulent bij Comprix en Buurtsportcoach in Oost- en Weststellingwerf, geeft morgen
(vrijdag 29 maart) een gastles gymnastiek aan groep 1 t/m 8
in de gymzaal.
* GROEP 4
Komende toetsen in groep 4:
week 14 (1 april t/m 5 april) woordenschat "Lekker"
* GROEP 5 en 6
De leerlingen van groep 5 en 6 zijn gestart met het nieuwe taalthema “Jungle”.
In week 16 (18 april) is de toets van dit thema.
Maandag 1 april a.s. zal de groep in het kader van cultuur (de Veerkieker) een bezoek brengen aan de Stellinwarver
Schrieversronte in Oldeberkoop. De ochtend staat in het teken van poëzie en muziek. We zoeken we nog één
chauffeurs/begeleider (voor vier leerlingen). Wie kan maandagochtend 1 april a.s. met ons mee?

* TWEEDE WERELDOORLOG
In groep 5/6 en 7/8 wordt aandacht geschonken aan de Tweede Wereldoorlog.
Ook worden er in de klassen een aantal boeken gepresenteerd, die de kinderen
kunnen gaan lezen.
Zie voor boekentips de bijlage.
* 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 14 en 15 ( 1 t/m 12 april) staan centraal:
AFSPRAKEN OVER HULP VRAGEN EN HULP GEVEN
1. Denk na over de uitleg van juf/meester
of je begrijpt wat je moet doen en hoe je het gaat doen.
2. Probeer zoveel mogelijk vragen te stellen voor je begint.
PLEINREGEL GROEP 3 T/M 8
* Iedere maand zorgt een groep voor het schoonhouden van het
plein en het opruimen van spelmateriaal dat is blijven liggen.
* 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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* BELANGRIJKE DATA
Week

Datum

Week

13

do. 28 maart

Info nr. 14

14

woe. 3 april

15

19

Datum
ma. 6 mei

Weer naar school

Schoolvoetbal

di. 7 mei

MR/OV vergadering 19.30 uur

vrij. 5 april

NLdoet

do. 9 mei

Info nr. 17

do. 11 april

Info nr. 15

zo. 12 mei

Moederdag

do. 16 mei

Contactgesprekken op uitnodiging

Schoolkrant
vrij. 12 april

Koningsontbijt

20

voor ll. met groepsplandeel
16

ma. 15 april

’s Middags zwerfafval opruimen

di. 16 april

Eindtoets gr.8

woe. 17 april

Eindtoets gr.8

21
22

woe. 22 mei

Schoolkorfbaltoernooi gr. 3 t/m 8

do. 23 mei

Info nr. 18

ma. 27 mei

Toetsweek 1 gr. 1 t/m 7

Paasactiviteit
vrij. 19 april

Goede vrijdag leerlingen vrij

LOVS Cito
ma. 27 mei

Schoolreis gr. 7/8 naar
Witterzomer

17

ma. 22 april

Tweede Paasdag

di. 28 mei

Schoolreis gr. 7/8

do. 25 april

Info nr. 16

woe. 29 mei

Schoolreis gr. 7/8

vrij. 26 april

Koningsspelen

woe. 29 mei

Schoolreis gr. 1/2 naar Nienoord

za. 27 april

Koningsdag

do. 30 mei

Hemelvaart leerlingen vrij

vrij. 31 mei

Leerlingen vrij

Meivakantie t/m zo. 5 mei

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