INFO NR. 16 – DONDERDAG 25 april 2019

* SPORTDAG KONINGSSPELEN
Morgenochtend 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!
* VERGEET NIET DE OUDERVRAGENLIJST IN TE VULLEN
Donderdag 18 april heeft u een envelop met begeleidende brief ontvangen, hoe u deze
vragenlijst in kunt vullen met gebruikersnaam, wachtwoord en link naar website
https://comprix.wmkpo.nl. Graag willen wij weten wat u als ouder/verzorger van onze school
vindt, zodat we daar waar mogelijk, rekening mee kunnen houden. Daarnaast willen we een zo
duidelijk mogelijk beeld krijgen van onze sterke en zwakke punten.
Daarom is het van belang dat zoveel mogelijk ouders/verzorgers deelnemen aan deze
enquête. We zullen de belangrijkste conclusies en acties te zijner tijd aan u terugkoppelen.
Uw medewerking wordt zeer op prijs gesteld.
U heeft t/m maandag 13 mei 2019 de tijd om de ouderenquête invullen.
* 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 zijn 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.
* JUF IEPIE AFWEZIG
Op woensdag 22 en donderdag 23 mei is juf Iepie niet op school aanwezig i.v.m. de studietweedaagse voor de directeuren
van Comprix.
Daarnaast gaat juf Iepie mee met de driedaagse schoolreis van groep 7/8 op maandag 27, dinsdag 28 en woensdag 29 mei.
* VAKANTIEREGELING 2019-2020
In de bijlage vindt u de vakantieregeling voor het nieuwe schooljaar. We verzoeken u hiermee rekening te houden, wanneer
u een vakantie plant.
Elk jaar maken de kinderen meer uren dan eigenlijk nodig is. Deze overuren worden facultatieve uren genoemd en kunnen per
school verschillen. De school mag zelf weten wanneer ze deze facultatieve uren als vrije dagen gaat in roosteren. Deze vrije
dagen zullen al zoveel mogelijk worden ingepland op de Infokalender van schooljaar 2019-2020.

1

* SCHOOLFOTOGRAAF
Op dinsdag 4 juni komt de schoolfotograaf weer bij ons op school. Er worden verschillende
foto’s van uw kind(eren) gemaakt:
individuele foto
broer(s)/zus(sen) = gezinsfoto
groepsfoto
schoolfoto
Broertjes/zusjes die niet op onze school zitten mogen ook op de gezinsfoto.
Deze foto’s worden gelijk tussen 8.15 uur en 8.30 uur gemaakt.
Wij verzoeken u vriendelijk uw kind(eren) vrolijke/kleurrijke kleding aan te trekken.

* 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. Klaasje Herder
van de bibliotheek komt vrijdag 17 mei een presentatie geven.
* 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 19 en 20 ( 6 mei t/m 17) staan centraal:
AFSPRAKEN OVER HULP VRAGEN EN HULP GEVEN
1.

Stel je vraag duidelijk.

2.

Stel je vraag eerst aan iemand in je groepje.

3.

Loop niet onnodig door de klas.

PLEINREGEL GROEP 3 T/M 8
* Je speelt op het plein of op het veld, met respect voor de natuur.
* Bij de groene cirkel mag je op het veld.
* GROEP 1 EN 2
We hebben de afgelopen periode een aantal nieuwe leerlingen mogen verwelkomen.
We wensen Emely van de Poll, Linde van den Berg en Stijn Zwaga een fijne tijd toe op
onze school!
Woensdag 29 mei a.s. gaan we op schoolreis naar Nienoord in Leek.
Ook dit jaar gaan we samen met de school in Elsloo.
De kosten voor deze dag zijn € 21,00. U mag dit bedrag overmaken naar
NL 47 RABO 03405 56 218 t.n.v. OV obs de Stelling o.v.v. schoolreis, groep en de naam van uw kind.
Alvast bedankt! Informatie over de exacte vertrektijden etc. volgt nog.
De afgelopen periode hebben we gewerkt over de lente en Pasen. We hebben gekeken naar hoe kikkerdril
kikkervisjes werden en kijken nu of het misschien kikkertjes worden.
We hebben het gehad over hoe bloemen gaan bloeien en welke jonge dieren er geboren worden. De rekenspelletjes konden
we doen met paaseieren.
We hebben de letter “d” van draak en de letter van “oo” van doos geleerd.
De aankomende periode zullen we aan de slag gaan met moederdag.
* SCHOOLREIS GROEP 3 T/M 6
De groepen 3 t/m 6 gaan op donderdag 13 juni met de bus naar de Apenheul in
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.
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* RODE LOPER RUN
Loopsportvereniging Invictus organiseert op woensdag 5 juni voor de 28e keer de Ooststellingwerfse
scholierenloop.
Voor de veertiende keer wordt op het parcours rond de Brink in Oosterwolde de Rode Loper Run gelopen.
Een ronde is bijna 600 meter lang. In week 19 wordt het inschrijfformulier voor de leerlingen van groep 1
t/m 8 via de mail verstuurd. In de bijlage vindt u het programma.
* KLEDINGINZAMELINGSACTIE BRENGT 185 EURO OP
De zakken met kleding zijn opgehaald en er is 617 kg ingezameld! Hiervoor krijgen we € 185.
Een mooi resultaat! Het geld wordt gebruikt voor de activiteiten die door de OV worden georganiseerd.
Iedereen bedankt!
De Oudervereniging
* BELANGRIJKE DATA

Wijziging op Infokalender: De schoolreis van groep 3 t/m 8 is op donderdag 13 juni.
Week
17

Datum

Week

ma. 22 april

Tweede Paasdag

do. 25 april

22

Datum
di. 28 mei

Schoolreis gr. 7/8

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

ma. 3 juni

Toetsweek 2 gr. 1 t/m 7

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

di. 4 juni

Schoolfotograaf

zo. 12 mei

Moederdag

woe. 5 juni

Rode Loper Run

do. 16 mei

Contactgesprekken op

do. 6 juni

Info nr. 19

ma. 10 juni

Pinksteren

23

LOVS Cito

20

uitnodiging voor lln. met
groepsplandeel/OPP
21

woe. 22 mei

Schoolkorfbaltoernooi gr. 3 t/m

24

8
22

do. 23 mei

Info nr. 18

di. 11 juni

Leerlingen vrij

ma. 27 mei

Toetsweek 1 gr. 1 t/m 7

woe. 12 juni

Leerlingen vrij

LOVS Cito

evaluatie/voorbereidingsvergadering schooljaar 2019-2020

ma. 27 mei

Schoolreis gr. 7/8 naar
Witterzomer

do. 13 juni

Schoolreis groep 3 t/m 6
Naar de Apenheul

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