INFO NR. 21 – DONDERDAG 4 JULI 2019
* IEDEREEN EEN FIJNE VAKANTIE
Het einde van het schooljaar is in zicht. Volgende week vrijdagochtend wordt het
schooljaar gezellig afgesloten met leuke activiteiten. Deze ochtend wordt georganiseerd door de Oudervereniging.
We starten om 8.30 uur en sluiten het feest af rond 11.45 uur.
Iedereen is van harte welkom! Zie voor verdere informatie de bijlage.
Het eind van een schooljaar betekent ook weer afscheid nemen van onze groep 8 leerlingen, die
de school gaan verlaten. Meisjes en jongens bedankt voor de gezellig tijd met jullie op onze
school. Wij wensen Eva Bethlehem, Sverre Dijkman, Silke de Jong, Tygo Jousma, Sanne
Oldenburger, Mare Pathuis, Jenas Prins, Rixt Schippers, Björn Sloot en Sophie Westerlaan heel
veel succes in Oosterwolde op het Stellingwerf College.
We zullen jullie missen! Kom nog een keertje langs.
Ook nemen we afscheid van juf Haron van der Velde, die gaat werken in het speciaal
basisonderwijs bij de Triade in Wolvega en juf Agnes Boonstra die gaat werken bij o.b.s. “de
Buttinga” in Oosterwolde. Heel veel succes op jullie nieuwe school!
Iedereen de op wat voor manier het afgelopen schooljaar geholpen heeft, bedankt voor
jullie hulp en de fijne samenwerking!
* 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.
* UITNODIGING KENNISMAKINIEUGSINLOOP IN NIEUWE GROEP/KLAS
Op dinsdag 27 augustus is er de gelegenheid om een kijkje te komen nemen in de nieuwe
groep/klas van uw kind(eren).
Ook kunt u dan een kijkje nemen bij de Peuterspeelgroep ’t Boemeltje. De leerlingen zullen de
ouders/verzorgers/belangstellenden een rondleiding geven in en om de school.
U bent vanaf 16.30 uur van harte welkom tot ongeveer 17.00 uur.
* SCHOOLORGANISATIE NA DE VAKANTIE
De vacatures voor groepsleerkracht voor 2 dagen in groep 5/6 (IB-dagen meester Marco) en een leerkracht in groep 7/8
hebben we in kunnen vullen. Juf Lisanne Kuipers en juf Henriëtte Moek komen ons team versterken.
De groepsbezetting ziet er na de vakantie als volgt uit:
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S= juf Sandra Graafstra, MT= juf Marita Tuinstra, H= juf Heleen Villerius, JM = juf Jolly Menger,
LK = juf Lisanne Kuipers, MM= meester Marco Muijselaar, HM= juf Henriëtte Moek, I=juf Iepie Wijshake.
SW = juf Sabien begeleidt leerlingen uit verschillende groepen.
*Juf Sandra is er op woensdagochtend 2 uur ter ondersteuning in de groepen.
* Juf Heleen is er woensdag voor afsplitsing groep 3.
* Naast de begeleiding die de plusleerlingen in de groep krijgen, begeleidt meester Marco de plusleerlingen van groep 5
t/m 8 ook buiten de klas. De plusleerlingen van groep 3/4 worden op de woensdag begeleid: groep 4 door juf Jolly en
groep 3 door juf Heleen.
Intern begeleider (IB)
Marco Muijselaar is op dinsdag en woensdag uitgeroosterd voor IB-taken op school.
Onderwijs assistent
Sabien van Weelden is op dinsdag, woensdagochtend, donderdagochtend en vrijdagochtend als onderwijsassistente
aanwezig op school en begeleidt de leerlingen zoveel mogelijk in de klassen
Directie
Iepie Wijshake is op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag op school aanwezig. Op maandag wordt
ze ingezet voor extra begeleiding van leerlingen.
* EVEN VOORSTELLEN: JUF HENRIETTE MOEK GROEP 7/8
Hallo allemaal, graag stel ik me aan jullie voor.
Ik ben Henriëtte Moek en met ingang van het komende schooljaar de nieuwe leerkracht in
groep 7/8. Hier heb ik ontzettend veel zin in. Temeer omdat ik in het schooljaar 2016-2017 als
stagiaire al kennis heb mogen maken met de school. Het voelt daarom als een soort
“thuiskomen” bij een leuke school en een warm team.
Na mijn stage bij OBS De Stelling heb ik nog een jaar stage gelopen in groep 5/6 en groep 7
bij OBS De Tjongeling in Oldeberkoop. Sinds het behalen van mijn diploma ben ik leerkracht in
groep 4 bij OBS Route 0513 in Heerenveen. Toen ik de vacature voor leerkracht 7/8 bij o.b.s. “de Stelling” zag was het
voor mij echter gelijk duidelijk dat ik dat toch wel heel graag zou willen doen. Andere wetenswaardigheden: ik ben 41 jaar,
woon al mijn hele leven in Oosterwolde, vind het heerlijk om even weg te dromen bij een goed boek en ik zing met veel
plezier bij popkoor Just4fun in Oosterwolde.
Tot ziens in het nieuwe schooljaar!
* JUF LISANNE KUIPERS GROEP 5/6
Juf Lisanne Kuipers gaat samen met meester Marco lesgeven in groep 5/6. Juf Lisanne is nu
stagiaire in groep 7/8 en ze is volgend schooljaar Lio-er (leraar in opleiding). Dit betekent dat juf
Lisanne de lerarenopleiding bijna heeft afgerond en dat ze tegelijkertijd
zelfstandig mag lesgeven. Meester Marco zal haar begeleiden.
* JUF LISANNE
Afgelopen schooljaar heb ik met veel plezier stage gelopen bij juf Haron in groep 7/8.
De samenwerking was heel erg prettig en ik heb het erg naar mijn zin op de Stelling.
Daarom blijf ik ook het nieuwe schooljaar op de Stelling. Vanaf september zal ik op dinsdag en
woensdag mijn stage ,leraar in opleiding, voortzetten in groep 5/6. Ik hoop er weer een gezellig en
leerzaam jaar van te maken!
* 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 27 en 28 (1 t/m 1 2 juli) staan centraal:
AFSPRAKEN BIJ SAMENWERKEN
Zorg voor een goede taakverdeling.
Bij samenwerken is het belangrijk dat iedereen meedoet, iedereen is actief.
PLEINREGEL GROEP 3 T/M 8
* Bij slecht weer bepaalt de pleinwacht of er wel of niet buiten gespeeld wordt.
* Als je binnen bent, dan houdt de pleinwacht toezicht op alle klassen.
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* 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?
* 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.
* BELANGRIJKE DATA
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Info nr. 21
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di. 17 sept.

Informatieavond gr. 1t/m 8 19.30

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

Hallo allemaal,
We hebben een geweldige dag gehad met de waterspelen! Het was ontzettend
warm en daardoor de perfecte dag om lekker met water te spelen. Er was een
erg goede opkomst en de kinderen hebben hen heerlijk vermaakt. Het
hoogtepunt van de waterspelen was toch wel de waterglijbaan en uiteraard het
watergevecht waarbij zelfs meester Frits, Tineke en Karin nat werden gemaakt
door de kinderen! Wat hebben de kinderen een plezier gehad. De waterspelen
werden afgesloten met een heerlijk ijsje. Er liggen nog wel een aantal spullen op
de BSO zoals sokken, een bikinibroekje en een tas met zwembroeken en
handdoeken. Mist u iets? Kom dan even bij ons op de BSO kijken. Nog anderhalve
week en dan is het alweer zomervakantie, we zijn alweer een tijdje druk bezig
met de planning hiervoor. We gaan uiteraard allemaal leuke dingen doen en lekkere dingen maken. We willen hierbij
iedereen een hele fijne vakantie wensen en tot na de zomervakantie!
De kinderen van groep 8 en juf Haron willen we bedanken voor weer een geweldige musical, we wensen de kinderen heel veel
plezier en succes op de middelbare school en we wensen juf Haron hetzelfde met haar nieuwe uitdaging. Bedankt voor de
afgelopen jaren juf, we zullen je missen! Ook willen we juf Agnes veel plezier en succes wensen met haar nieuwe werk.
Groetjes BSO de Kinderkei
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