INFO NR. 19 – DONDERDAG 6 JUNI 2019
* 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.

* 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.

* ZOMERLEZEN MET DE VAKANTIEBIEB

Of je nu op vakantie gaat of thuis blijft. In de VakantieBieb-app vind je een leuk leespakket
het zomercadeautje van de Bibliotheek. Lekker lezen in de vakantie? Met de VakantieBieb-app heeft iedereen gratis
toegang tot een omvangrijke selectie Nederlandse e-books gedurende de hele zomer. Voor de jeugd gaat de VakantieBieb
al op 1 juni open en de titels voor volwassenen zijn beschikbaar vanaf juli. Er zijn dit jaar maar liefst zestig titels te
downloaden en er zijn handige leeftijdscategorieën voor kinderen aan gekoppeld.
Je kunt de app downloaden van 1 juni t/m 31 augustus. Ook als je geen lid bent van
de Bibliotheek.
Zo kunnen kinderen en jongeren lekker doorlezen in de vakantie. Lezen is leuk en hun
leesvaardigheid (en AVI-niveau) blijft erdoor op peil. Download de gratis app op je
tablet of smartphone. Heel veel leesplezier!
Zie www.vakantiebieb.nl
Lezen in de vakantie is leuk én slim!
Populaire jeugdboeken
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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 24 en 25 (10 juni t/m 21 juni)
staan centraal:
AFSPRAKEN OVER HULP VRAGEN EN HULP GEVEN
1.

Uitleggen is iets anders dan het antwoord voorzeggen.

2.

Zoek eerst uit wat iemand al weet en help verder.

3.

Probeer een probleem stapje voor stapje uit te leggen.

PLEINREGEL GROEP 3 T/M 8
* Je gooit afval (lege pakjes drinken, lege zakjes, klokhuizen) in de prullenbak/afvalbak.
* RAPPORTEN INLEVEREN
Mocht u de rapporten nog niet hebben ingeleverd, wilt u dit dan zo spoedig mogelijk doen.
* GROEP 1 EN 2
Groep 1/2 is op 28 mei met de bus naar Nienoord in Leek geweest. We kunnen terugkijken op een prachtig geslaagde
schoolreis! Zie voor foto’s www.obsdestelling.nl
* GROEP 5 EN 6
De leerlingen van groep 5 en 6 zijn maandag 3 juni jl. naar de voorstelling “Gevleugeld” van het Noord Nederlands Orkest in
Assen geweest. Ouders bedankt voor het rijden en begeleiden!
* 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.
* SCHOOLKAMP GROEP 7 EN 8
Groep 7 en 8 zijn maandag 27 t/m woensdag 29 mei op schoolkamp geweest in Witterzomer.
Marianne Sloot bedankt voor de macaroni en de pannenkoeken, ze waren heerlijk!
Het was een super leuke, gezellige, sfeervolle schoolreis. Ouders die mee hebben gefietst en ook de ouders die de bagage
hebben gebracht bedankt. Zie voor foto’s www.obsdestelling.nl
* RODE LOPER RUN
Loopsportvereniging Invictus heeft woensdag 5 juni voor de 28e keer de
Ooststellingwerfse scholierenloop gehouden. Voor de vijftiende keer werd op het
parcours rond de Brink in Oosterwolde de Rode Loper Run gelopen. Een ronde is bijna
600 meter lang. Er deden 18 basisscholen uit Ooststellingwerf mee. Van onze school
deden er 24 leerlingen mee. Jongens en meisjes die hebben meegedaan, wat hebben
jullie hard gelopen!
Drie leerlingen van onze school hebben zelfs nog een prijs gewonnen. Yanieke uit
groep 1 had de tweede prijs, Jorn Dijkman uit groep 5 de eerste prijs en Thomas uit
groep 6 de derde prijs. Hartelijk gefeliciteerd met deze prestatie.
Zie voor foto’s www.obsdestelling.nl
* BELANGRIJKE DATA
Week

Datum

Week

23

do. 6 juni

Info nr. 19

24

ma. 10 juni

Pinksteren

di. 11 juni

Leerlingen vrij Toetsweek 3 gr. 1

26
27

Datum
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

t/m 7 LOVS Cito

2

woe. 12 juni

25

Leerlingen vrij

do. 4 juli

10 min. gesprek op uitnodiging

evaluatie/voorbereidingsverga-

Indien nodig

dering schooljaar 2019-2020

Info nr. 21

do. 13 juni

Schoolreis groep 3 t/m 6

do. 20 juni

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

do. 20 juni

Info nr. 20

28

vrij. 5 juli

Rapport

di. 9 juli

Schoonmaakavond

do. 11 juli

Doorschuiven van de groepen
Schoolkrant

vrij. 12 juli

Laatste schooldag

za. 13 juli

Zomervakantie t/m zo. 25 aug.

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