INFO NR. 18 – DONDERDAG 23 MEI 2019
* 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.
* FEESTELIJKE OUDERAVOND 20 JUNI
Op donderdag 20 juni vindt weer de jaarlijkse musicalavond plaats van groep 7/8 in het
Dorpshuis. De deur gaat open om 19.00 uur en we starten met de musical om 19.30 uur.
De musical “De beer is los!” wordt dan opgevoerd door de leerlingen van groep 7 en 8.
De ontsnapping van een bruine beer zorgt voor commotie in het bos. Er is paniek uitgebroken in
het eenenvijftigbomenbos! Het vliegtuig van de Wildlife Rangers heeft per ongeluk allerlei kisten
met wilde dieren boven het bos gedropt. Ze moeten snel teruggevonden worden voordat de dieren
ontsnappen. En vergeet zeker de grote kist niet, want daarin zit Bruno: een gevaarlijke bruine
beer!
U bent allemaal van harte welkom!
Ook voor de leerlingen van groep 1 t/m 6 wordt de musical gespeeld. Zij gaan op donderdagmorgen
na de pauze kijken in het Dorpshuis. Het is niet de bedoeling dat de leerlingen ’s avonds weer
komen kijken, omdat er niet voldoende plaatsen zijn.
* OPROEP VOOR PRIJSJES FEESTELIJKE OUDERAVOND 20 JUNI
Beste ouders,
Om de musical te bekostigen houden we altijd een loterij tijden de avondvoorstelling.
We vragen u daarom vriendelijk per gezin 1 prijsje in te leveren (meer mag natuurlijk ook).
U kunt uw prijsje inleveren op school.
Alvast bedankt, de Oudervereniging.

* HOOFDLUIS GESIGNALEERD!!!!!!!!!!!!!!!!!
Er is weer hoofdluis gesignaleerd! Wilt u uw kind(eren) controleren op de aanwezigheid van hoofdluis en neten?
Mocht u deze ontdekken op het hoofd van uw kind, wilt u dit dan melden bij de groepsleerkracht.
* SCHOOLORGANISATIE TIJDENS SCHOOLREIS GROEP 7/8
Op maandag 27, dinsdag 28 en woensdag 29 mei gaan groep 7/8 op schoolreis naar Witterzomer.
Juf Haron en juf Iepie gaan deze 3 dagen mee. Zij zijn deze dagen dus niet op school aanwezig.

* BOEKEN INLEVEREN!
Vrijdag 7 juni graag alle boeken inleveren!
Dinsdag 11 juni wordt er weer één kast van de schoolmediatheek gewisseld.
Wilt u uw kind(eren) daarom vrijdag 7 juni alle boeken meegeven?
Ze kunnen wel weer boeken meekrijgen, maar dan uit de kast die niet wordt gewisseld.
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* 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 21, 22 en 23 (20 mei t/m 7 juni) staan
centraal:
Afspraken over hulp vragen en hulp geven
1. Afspraken over hulp vragen en hulp geven
2. Blijf geduldig als iemand jouw uitleg niet begrijpt
PLEINREGEL GROEP 3 T/M 8
* Het spelmateriaal voor op het plein, staat in de bak bij de hoofdingang.
* Je mag het speelmateriaal zelf pakken.
* Je brengt je eigen materiaal weer terug.
* GROEP 1 EN 2
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.
* GROEP 3 EN 4
Groep 3
Binnenkort gaan wij alweer beginnen met kern 11. Alweer de een na laatste kern. Hierin gaan wij verder oefenen met
woorden waarvan de eerste klankgroep een lange klank heeft. Bijvoorbeeld: vragen, spelen, schotel, sturen. Ook komen
woorden aanbod die eindigen op achtervoegsel -lijk, -ig, of -ing, zoals moeilijk, prachtig, koning.
Aan het eind van kern 11 komt de eindsignalering. Er zullen weer verschillende onderdelen getoetst worden, zoals een
spellingtoets, toets begrijpend lezen en natuurlijk Veilig en vlot. Van Cito LOVS zullen de AVI (tekstniveau) en DMT
(woordniveau), spelling, rekenen en begrijpend lezen worden afgenomen,
Groep 4
Afgelopen weken zijn wij druk aan het oefenen geweest met de tafel van 6. De leerlingen moeten nu de volgende tafels
goed weten; tafel van 2,3,4,5,6,10. Regelmatig doen wij tempotoetsen in de klas om dit goed te oefenen. Het is belangrijk
dat de kinderen de tafels ook thuis blijven oefenen!
Gymnastiek groep 3 & 4
Vanaf maandag 27 mei zullen wij weer volgens rooster gaan gymmen. Dus weer op de dinsdag. Denk u aan het meegeven van
de gymkleding?
* GROEP 5 en 6
De leerlingen van groep 5 en 6 zijn gestart met het nieuwe taalthema “Sport”.
In week 23 (6 juni) is de toets van dit thema.
* 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 03405 56 218 t.n.v. OV o.b.s. de Stelling o.v.v.
schoolreis, groep en naam van uw kind.
* JEUGDVISWEDSTRIJD GROEP 5 T/M 8
Zondag 2 juni houdt HSV De Tjonger weer een jeugdwedstrijd. Vertrek 9.00 uur bij het Dorpshuis
en ze zijn om 12.00 uur weer terug.
De kinderen van groep 5 t/m 8 hebben zich al ingeschreven op school.
Wie nog wel graag wil meedoen kan dit via onderstaand mailadres doen.
Met vriendelijke groeten,
Hsv De Tjonger hsvdetjonger@hotmail.nl
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* BELANGRIJKE DATA
Week
21

Datum
do. 23 mei

Week
Info nr. 18

Datum
di. 11 juni

Leerlingen vrij Toetsweek 3 gr. 1
t/m 7 LOVS Cito

22

ma. 27 mei

Toetsweek 1 gr. 1 t/m 7

woe. 12 juni

LOVS Cito

Leerlingen vrij
evaluatie/voorbereidingsvergadering schooljaar 2019-2020

ma. 27 mei

Schoolreis gr. 7/8 naar

do. 13 juni

Witterzomer
22

23

di. 28 mei

Schoolreis gr. 7/8

woe. 29 mei

Schoolreis gr. 7/8

woe. 29 mei

Schoolreis gr. 1/2 naar Nienoord

do. 30 mei

Hemelvaart leerlingen vrij

vrij. 31 mei

Leerlingen vrij

ma. 3 juni

Toetsweek 2 gr. 1 t/m 7

Schoolreis groep 3 t/m 6
naar de Apenheul

25

26
27

do. 20 juni

Generale voor gr. 1 t/m 6
’s Avonds Musical gr. 7/8

do. 20 juni

Info nr. 20

ma. 24 juni

MR/OV vergadering 19.30 uur

woe. 26 juni

Leerlingen vrij ivm studiedag team

ma. 1 juli

10 min. gesprek op uitnodiging

do. 4 juli

10 min. gesprek op uitnodiging

LOVS Cito

Indien nodig
Info nr. 21

di. 4 juni

Schoolfotograaf

woe. 5 juni

Rode Loper Run

do. 6 juni

Info nr. 19

28

vrij. 5 juli

Rapport

di. 9 juli

Schoonmaakavond

do. 11 juli

Doorschuiven van de groepen
Schoolkrant

24

ma. 10 juni

Pinksteren

vrij. 12 juli

Laatste schooldag

za. 13 juli

Zomervakantie t/m zo. 25 aug.

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

Hallo allemaal,
De afgelopen tijd hebben we het weer erg gezellig gehad op de BSO. We
hebben weer mooie nieuwe spulletjes gekregen zoals een tablet waar de
kinderen af en toe een spelletje op kunnen spelen. We hebben de laatste tijd
veel zon en warmte gehad waardoor wij heel veel buiten te vinden zijn waar de kinderen lekker voetballen, basketballen en
andere spelletjes spelen. Aan het eind van de dag gaan we vaak nog even naar binnen om gezellig te knutselen of wat anders
te doen. Ook hebben we de vakantie alweer gehad, wat hebben de kinderen genoten. Tineke is in de vakantie ook weer langs
geweest om weer leuke dingen met de kinderen te doen. Nog even wachten en dan staat de volgende activiteit in
samenwerking met Scala alweer om de hoek. Op 25 juni gaan we wat leuks doen met …….. water! Meer informatie komt t.z.t.
in de info en op de flyers die op de BSO zullen hangen volgende week. Opgeven kan via de lijst die ook volgende week op de
BSO hangt. We zullen rond 14.30 beginnen. Kinderen die niet op de BSO zijn worden uiteraard na schooltijd op de BSO
opgevangen met drinken en wat lekkers.
Groetjes
BSO de Kinderkei
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