INFO NR. 15 – DONDERDAG 11 april 2019
* SPORTDAG KONINGSSPELEN
Wij doen op vrijdagochtend 12 april mee aan het Koningsontbijt.
Wilt u uw kind(eren) deze ochtend bord, bestek en beker voor het ontbijt
meegeven naar school? We hebben er voor gekozen om de Koningsspelen op een ander moment te
gaan houden, aangezien 12 april erg vroeg is voor de sportdag. Groep 8 zal daarom de
Koningsspelen/sportdag op vrijdag 26 april organiseren voor alle kinderen van groep 1 t/m 7.
* SPORTDAG KONINGSSPELEN
Op vrijdagochtend 26 april worden de Koningsspelen gehouden. Groep 8 zal deze sportdag
organiseren. Alle kinderen van groep 1 t/m 7 zullen aan deze sportdag meedoen. We gaan starten met een gezamenlijke
dans op het plein met het lied “de Pasapas” daarna zullen er diverse sport- en spelactiviteiten plaatsvinden. Mocht het
vrijdag 26 april slecht weer zijn, dan zal de sportdag worden uitgesteld.
Om de sfeer te vergroten, zou het leuk zijn als iedereen in het oranje gekleed gaat.
U bent vanaf 8.40 uur van harte welkom om te komen kijken en de leerlingen aan te
moedigen.
Programma:
Vanaf 08.40 uur
Is ieder van harte welkom.
08.40 uur
Gezamenlijke dans op het plein.
Vanaf 08.45 uur
Koningsspelen met leuke activiteiten.
11.30 uur
Einde Koningsspelen. Nog een keer de gezamenlijke dans.
11.40 uur – 12.00 uur
Afsluiting in de groepen.
Kleuters zijn om 12.00 uur vrij.
Groep 3 t/m 8 gaan tot 14.15 uur naar school. Ze eten gewoon op school, dus lunch meegeven.
We maken er een gezellige ochtend van!
* 10-MINUTENGESPREKKEN 16 MEI OP UITNODIGING
Op donderdag 16 mei worden er 10-minutengesprekken gehouden op uitnodiging. Voor groep 1 en 2 zijn deze gesprekken
voor ouders/verzorgers van leerlingen die in een hulpgroepje zitten en voor groep 3 t/m 8 voor ouders/verzorgers van
leerlingen die een groepsplandeel/OPP hebben. Donderdag 18 april worden de uitnodigingen meegegeven.
Mochten er ouders/verzorgers zijn die niet zijn uitgenodigd, maar wel behoefte hebben aan een 10-minutengesprek,
dan kunnen zij dat aangeven bij de groepsleerkracht.
* SCHOOLREIS GROEP 3 T/M 6
De groepen 3 t/m 6 gaan op donderdag 13 juni met de bus naar de Apenheul te
Apeldoorn. Wij vertrekken rond 8.45 uur en zullen rond 17.00 uur weer op school
zijn. Verdere informatie volgt tegen die tijd.
De kosten voor het schoolreisje zijn € 32,- per kind. Het bedrag is gebaseerd op
kosten van de bus, entree en patat/drinken.
Zou u dit bedrag z.s.m. over willen maken op rekeningnummer NL47 RABO
0340556218 t.n.v. OV o.b.s. de Stelling o.v.v. schoolreis, groep en naam van uw kind
* KORFBALLESSEN VAN JUF LISANNE EN MEESTER FRITS
De leerlingen van groep 3 t/m 8 zijn al volop aan het oefenen voor het korfbaltoernooi op woensdag 22 mei.
Ze krijgen training van meester Frits bewegingsconsulent van Comprix en onze stagiaire juf Lisanne.
* GROEP 3 T/M 8 WERKEN MET KEUZE ATELIERS
De afgelopen donderdagen hebben groep 3 t/m 8 gewerkt met het “Keuze Ateliers”. In deze ateliers worden verschillende
activiteiten aangeboden,. Van te voren maken de leerlingen zelf een keuze (ze tekenen in op een intekenlijst) waar ze
twee keer bij zouden willen. De afgelopen 2 weken hadden ze de keuze uit: “Letteren”, stipwerk op textiel, constructie
(lego), Trommelen, drama, koken en programmeren. Leerlingen en leerkrachten zijn erg tevreden over het verloop van deze
2 weken en er zal binnenkort een vervolg op komen. Zie voor foto’s www.obsdestelling.nl
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* 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 16 en 17 ( 15 t/m 26 april) staan
centraal:
AFSPRAKEN OVER HULP VRAGEN EN HULP GEVEN
1.

Lukt het mij niet de opdracht te maken, dan vraag ik hulp.

2.

Begrijp ik het, dan ga ik aan het werk.

3.

Ik loop niet onnodig door de klas.

PLEINREGEL GROEP 3 T/M 8
* Op vrijdagmiddag mogen de leerlingen van groep 5 t/m 8 rolschaatsen, skateboards, skates,
stepjes, skelters e.d. op het plein gebruiken.
* In overleg met juf/meester mogen groep 3 t/m 8 met skates,
skateboards, stepjes op het plein.

* Groep 3 en 4
Wij willen vragen of alle kinderen een houten kledinghanger mee willen nemen naar school.
Graag voor dinsdag 23 april!
* KLEDINGINZAMELINGSACTIE
Tot maandag 15 april kunt u uw kledingzakken nog inleveren op school
Voor elke ingeleverde kilo ontvangen wij € 0,30.
Met vriendelijke groet, de oudervereniging
* 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 15 april.
* BEDANKT
Vrijdag 5 april heeft een mooi aantal ouders geholpen om het blad op te ruimen op
de pleinen en de pleinschilderingen op te frissen. Bij de hoofdingang van de school
werd de tuin opnieuw ingericht. Er is deze dag mooi wat werk verzet, maar er zal
nog een vervolg aan gegeven worden.
Het is de bedoeling, dat de tuinen en perken bij de school voor de leerlingen aantrekkelijker worden gemaakt voor
“aanschouwelijk onderwijs”, zodat ze buiten ontdekkend en onderzoekend kunnen leren. Te denken valt aan een
insectentuin waarvoor de leerlingen ook insectenhotels kunnen maken. Een tuin waar ze zelf plantjes kunnen gaan kweken,
zoals komkommer, kalebassen, pompoenen. De eerste tuin is dankzij deze NLDoet door de ouders gerealiseerd met
medewerking van Hoveniersbedrijf Petersburg. Hier kunnen binnenkort de eerste zaadjes de grond in.
De tuin hebben we kunnen bekostigen van het sponsorgeld dat we mochten ontvangen van de schoolsponsoren en door ons
schoolbestuur Comprix. Ouders, Hoveniersbedrijf Petersburg en leerkrachten, bedankt voor jullie hulp.
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* BELANGRIJKE DATA

Wijziging op Infokalender: De schoolreis van groep 3 t/m 8 is op donderdag 13 juni.
Week
15

Datum
do. 11 april

Week
Info nr. 15

20

Datum
do. 16 mei

Schoolkrant
16

vrij. 12 april

Koningsontbijt

ma. 15 april

Zwerfafval opruimen

di. 16 april

Eindtoets gr. 8

Contactgesprekken op uitnodiging
voor ll. met groepsplandeel

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
LOVS Cito

woe. 17 april

Eindtoets gr. 8

ma. 27 mei

Paasactiviteit
17

Schoolreis gr. 7/8 naar
Witterzomer

vrij. 19 april

Goede vrijdag leerlingen vrij

di. 28 mei

Schoolreis gr. 7/8

ma. 22 april

Tweede Paasdag

woe. 29 mei

Schoolreis gr. 7/8

do. 25 april

Info nr. 16

woe. 29 mei

Schoolreis gr. 1/2 naar Nienoord

vrij. 26 april

Koningsspelen

do. 30 mei

Hemelvaart leerlingen vrij

za. 27 april

Koningsdag

vrij. 31 mei

Leerlingen vrij

Meivakantie t/m zo. 5 mei
19

ma. 6 mei

Weer naar school

di. 7 mei

MR/OV vergadering 19.30 uur

do. 9 mei

Info nr. 17

zo. 12 mei

Moederdag

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

Hallo allemaal,
We hebben de afgelopen tijd fantastisch weer gehad en zijn dan ook heel veel
buiten te vinden. Lekker op het plein blikspuit doen of op één van de voetbalvelden met zijn allen voetballen. Ook bedenken
de kinderen allerlei leuke spelletjes en hebben we heerlijk gebasketbald. Af en toe even lekker binnen in alle rust aan tafel
een spelletje doen of even bijkomen op de bank met een boekje. We hebben vorige week een prachtige regenboog-unicorn
taart gemaakt en uiteraard hebben we deze ook heerlijk opgesmikkeld. Wat was het lekker! Vorige week vrijdag was NL
Doet, wat ziet het plein er weer prachtig uit! En ook binnen is alles weer netjes. De komende tijd staat alles in het teken
van de lente en de meivakantie staat ook alweer om de hoek. Dat belooft weer een gezellige week te worden. Tineke zal ook
nog weer langskomen om een leuke activiteit met de kinderen te doen. Wat dit zal zijn blijft uiteraard nog even een
verrassing! We hebben er in elk geval weer heel veel zin in. De laatste keer hebben de kinderen met haar een leuke bingo
gedaan waar de ze ook nog mooie prijsjes konden winnen.
Groetjes
BSO de Kinderkei
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