INFO NR. 20 – DONDERDAG 20 JUNI 2019
* CONTACTGESPREKKEN MAANDAG 1 JULI
Op maandag 1 juli zijn er ’s middags en ’s avonds weer contactgesprekken en wordt er met u
gesproken over uw kind(eren), o.a. over het rapport. Het schema heeft u vandaag ontvagen.
Mocht de indeling problemen geven, dan moet u zelf met een andere ouder ruilen en dit
veranderen op de lijsten die in de gang hangen bij het informatiebord (tegenover het
lokaal van groep 7/8). Mocht u op 1 juli niet kunnen komen dan is er nog een mogelijkheid om donderdagmiddag 4 juli
vanaf 14.30 uur tot 17.00 uur een afspraak te maken.
De gesprekken met ouders en leerlingen van groep 8 hebben al plaatsgevonden.
De gesprekken worden gevoerd door: Juf Marita en juf Sandra groep 1/2, groep 3/4 juf Heleen en juf Jolly, groep 5/6
meester Marco en juf Agnes en groep 7 juf Haron.
Met de ouders van de kinderen die niet ingedeeld zijn, wordt nog een afspraak gemaakt of is al een afspraak gemaakt.
* AFSCHEID VAN JUF HARON EN JUF AGNES
Op woensdag 10 juli kunnen ouders en belangstellenden vanaf 12.30 uur afscheid nemen van juf
Haron en juf Agnes.
Volgende week informeren we u over de invulling van de vacature in groep 7/8.

* ZOMERLEZEN MET DE VAKANTIEBIEBOf je nu op vakantie gaat of thuis blijft. In de VakantieBieb-app vind je een

leuk leespakkethet 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!
* 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 25 en 26 (24 juni t/m 1 juli) staan
centraal:
AFSPRAKEN OVER HULP VRAGEN EN HULP GEVEN
Bij het uitleggen kun je gebruik maken van handelingswijzers.
Probeer zo gemakkelijk mogelijk uit te leggen.
PLEINREGEL GROEP 3 T/M 8
* Als je op de fiets komt, fiets je het plein op
via de smalle toegang, niet via de hoofdingang.
* Op het schoolplein wordt niet gefietst.
* SCHOONMAKEN VAN MATERIALEN DINSDAG 9 JULI Het einde van het schooljaar is weer
inzicht en daarom vragen we aan alle ouders of zij willen helpen met het schoonmaken van
materialen. Mocht u op deze avond/middag niet kunnen, wilt u dit dan even melden bij de
groepsleerkracht. U krijgt dan materiaal mee naar huis om thuis schoon te maken. De
schoonmaakmiddag/avond is op dinsdag 9 juli ’s middags vanaf 13.15 uur en ’s avonds vanaf 19.00
uur. Vele handen maken licht werk!!! Wilt u schoonmaakspullen meenemen?
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* GROEP 1 EN 2
In de kleutergroep verdelen we het schoonmaken over meerdere dagen. In de klas ligt een lijst waarop u kunt invullen
wanneer u komt helpen.
* WISSELING VAN GROEPEN
Donderdagochtend 11 juli kunnen de leerlingen alvast een kijkje nemen in de nieuwe groepen/klassen, die ze na de vakantie
gaan bezoeken.
* SCHOOLREIS GROEP 3 T/M 6
De groepen 3 t/m 6 hebben op donderdag 13 juni met de bus een bezoek gebracht aan de Apenheul in Apeldoorn.
De leerlingen, leerkrachten en stagiaires hebben een geweldige dag gehad. Zie voor foto’s www.obsdestelling.nl
* AFSCHEID GROEP 8

Als afscheid voor groep 8 wordt er op donderdag 4 juli vanaf 17.00 uur een klassenavond georganiseerd met de leerlingen
van groep 8 en de leerkrachten. Om 18.00 uur worden de ouders van de leerlingen van groep 8 verwacht en wordt zoals
gebruikelijk is afscheid genomen van de leerlingen met een gedicht.
We hebben er voor gekozen om dit niet meer tijdens de musicalavond te doen, zodat het voor de ouders en leerlingen
Een persoonlijker moment is.
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’s Avonds Musical gr. 7/8
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Datum
ma. 26 aug

Weer naar school
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di. 27 aug.
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16.30-17.00
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ma. 24 juni

MR/OV vergadering 19.30 uur

woe. 26 juni

Leerlingen vrij ivm studiedag team
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ma. 2 sept.
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19.30 MR/OV vergadering
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ma. 1 juli

10 min. gesprek op uitnodiging

do. 4 juli

10 min. gesprek op uitnodiging
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do. 5 sept.

Start HVO/GVO gr. 7/8

ma. 9 sept.

Kanjerweek 3

do. 12 sept.

Contactgesprekken ll. met

Indien nodig
Info nr. 21
Afscheid groep 8 (Klassenavond)
vrij. 5 juli

Rapport

groepsplandeel en ll. gr. 3, 5, 7/8
a.d.h.v. kijklijsten
Info nr. 1
28

di. 9 juli

Schoonmaakavond

do. 11 juli

Doorschuiven van de groepen

38

di. 17 sept.

Informatieavond gr. 1t/m 8 19.30

Schoolkrant
woe. 10 juli

Afscheid juf Haron en juf Agnes
12.30 uur

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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Hallo allemaal,
Wat hebben we ontzettend mooi weer gehad!
Aankomende maandag (24 juni) hebben we voor de kinderen van de BSO maar ook
voor alle kinderen van groep 3 t/m 6 de waterspelen.
Dit wordt weer georganiseerd in samenwerking met Scala. Het beloofd een heerlijke
dag te worden en we hopen dat het weer dan ook zo blijft. Vanaf 14.30 zullen de
spelen losbarsten en we gaan dan door tot 15.30 uur. De kinderen die zich hiervoor hebben opgegeven worden dan om
14.15 uur verwacht op de BSO voor wat drinken en wat lekkers. Uiteraard wordt er op deze dag ook voor een ijsje
gezorgd.
Vergeet niet je zwemkleding, handdoek en waterschoenen/sandalen of andere schoenen die nat mogen worden mee te
nemen. Ook mogen de kinderen hun eigen waterpistool meenemen. Misschien is het handig om deze even te voorzien van een
naam. Opgeven kan op de BSO tot vrijdag a.s.! Voor vragen of opmerkingen kunt u altijd bij de BSO terecht.
Groetjes BSO de Kinderkei
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