INFO NR. 2– DONDERDAG 12 SEPTEMBER 2019

SCHOOLGIDS 2019-2020
De Medezeggenschapsraad van o.b.s. “de Stelling” heeft kennis genomen van de schoolgids 2019-2020 en
stemt in met de inhoud. De schoolgids is te vinden op www.obsdestelling.nl en ligt ter inzage in de hal.
Onderstaande stukken zijn gewijzigd ten aanzien van de schoolgids van vorig schooljaar.
5.12 De Stipe Ondersteuningsteam Primair Onderwijs Zuidoost Friesland
5.14 De uitstroom/schooladviezen Voortgezet Onderwijs
5.15 Resultaten van ons onderwijs eindtoets
6.1 Leerkrachten en schoolorganisatie/groepsindeling
6.4 Professionalisering, studie, nascholing en bijeenkomsten
7.4 Oudervereniging (OV)
7.5 Medezeggenschapsraad (MR)
8.3.1 Uitkomst ouderenquête WMK.PO 2019
Hoe denken ouders over de school?
8.3.2 Schooljaar 2018-2019 is er een leerlingenquête uitgevoerd WMK.PO
Hoe denken de leerlingen van groep 5 t/m 8 over de school?
8.4 Evaluatie onderwijs, wat is er gerealiseerd in schooljaar 2018/2019
8.5 Beleidsvoornemens 2019/2020
9.2 VAKANTIEREGELING 2019/2020
10.2 Resultaten CITO Leerlingvolgsysteem 2018-2019
Zie de bijlage en www.obsdestelling.nl
* DE KANJERWEKEN
Maandag 26 zijn we weer gestart met onze jaarlijkse “Kanjerweken”.
In deze 3 weken is er speciale aandacht besteed aan de omgang met elkaar, omgaan met teleurstellingen, ruzie, verdriet,
maar we besteden ook aandacht aan fijne dingen, zoals feesten, vriendschap en
vreugde. Wat is er allemaal gedaan? Zie www.obsdestelling.nl
* WIE KAN ONS HELPEN?
Tijdens NL-doet in maart hebben we een start gemaakt met de aanleg van een
perk voor een tuintje waarin de leerlingen ook wat groente en aardbeien plantjes
kunnen verbouwen. Het was de eerste keer, dus ook even uitproberen hoe het
gaat. De radijsjes en aardbeienplantjes hebben het goed gedaan. De sla,
worteltjes enz. hebben het niet gered. In de vakantie had de natuur vrij spel en
woekerde het onkruid weelderig. Volgend jaar doen we met de leerlingen een
nieuwe poging. Met NL-doet was het de bedoeling om ook de perken met de
beukenhaag aan te pakken, maar daar zijn we niet aan toegekomen. Daarom hebben we met Lex Meijer van
hoveniersbedrijf Petersburg en de leerkrachten afgesproken om maandag 23 sept. (bij slecht weer wordt het do. 26 sept.)
nog een poging te wagen om de perken met de beukenhaag aan te pakken. Het is de bedoeling dat er worteldoek en
boomschors in komt tegen het onkruid. Wie zou maandag 23 sept. een paar uurtjes kunnen helpen?
We starten om 18.00 uur en zullen tot ongeveer 20.00 uur -20.30 uur bezig zijn. Als u kunt helpen graag even een
berichtje naar info@obsdestelling.nl
* SPELLETJESMIDDAG
Op maandagmiddag 16 september vanaf 12:30 organiseert de leerlingenraad (Dinthe groep 5, Mirthe groep 6, Tessa en
Thomas groep 7 , Renske H en Renske J groep 8) een spelletjesmiddag voor alle groepen. U bent van harte welkom om te
komen kijken.

1

* UITNODIGING INFORMATIEAVOND GROEP 1 T/M 8
Ieder jaar geven de groepsleerkrachten aan het begin van het schooljaar informatie over de manier van werken in de
groep(en) van uw kind(eren). Ook zullen de leerkrachten u informatie geven over de dagelijkse gang van zaken, de
jaarplanning, methodes, toetsen, huiswerk enz. Iedereen krijgt ter verduidelijking ook op papier nog enige informatie mee
naar huis.
De informatieavond is op di. 17 sept. voor groep 1 t/m 8. De avond begint om 19.30 uur met een algemeen gedeelte.
Het programma ziet er als volgt uit:
INFORMATIEAVOND

DINSDAG 17 SEPTEMBER

19:30-20:00

Algemeen (voor alle ouders)

20:05-20:45

Groep naar keuze (1/2 - 3/4 – 5/6 – 7/8)

20:50-21:30

Groep naar keuze (1/2 - 3/4 – 5/6 – 7/8)

21:30-21:45:


Kunt u materialen bekijken.



Mocht u nog wel een kind(eren) hebben in een groep waar u niet bent geweest, dan kunt u voor
informatiemateriaal en eventuele vragen bij de desbetreffende leerkracht terecht.

* 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. In week 38 en 39
(16 t/m 27 sept.) staan centraal:

Algemene afspraken:
Welke materialen mag je pakken zonder juf/ meester te vragen?
* Schriften * Vullingen * Tekenblaadje
PLEINREGEL GROEP 3 T/M 8
* Pestgedrag, ruwe duw-of trekspelletjes worden niet
geaccepteerd.
* We voorkomen wild spel op de speeltoestellen.
* Heb ik een probleem, dan ga ik naar de pleinwacht.

* KINDERBOEKENWEEK 2019
De 65ste editie van de Kinderboekenweek vindt plaats van 2 t/m 13 oktober 2019. De
auteur van het Kinderboekenweekgeschenk is Anna Woltz. Speciaal voor de
Kinderboekenweek schreef ze Haaientanden.
Het thema van deze Kinderboekenweek is: “Reis mee!”
Voor de kleinsten is er het Prentenboek van de Kinderboekenweek: “ André het
astronautje op zoek naar Laika” van André Kuipers met illustraties van Natascha
Stenvert. Is tijdens de Kinderboekenweek verkrijgbaar voor € 7,25.
In de bijlage vindt u boekentips met het thema “Reizen” en “Tips bij het voorlezen”.
* VOORLEESWEDSTRIJD
Donderdag 17 oktober vindt de jaarlijkse voorleeswedstrijd plaats. De wedstrijd bepaalt wie de voorleeskampioen 20192020 van o.b.s. “de Stelling” zal gaan worden. Dit zal weer plaatsvinden in de hal van de school en begint rond 12.30 uur.
Binnenkort vinden in de groepen 3 t/m 8 voorrondes plaats om de groepskampioen te bepalen. Deze 6 kampioenen zullen dan
op donderdag 17 oktober hun beste beentje voor zetten. De winnaar van groep 7 of 8 gaat zelfs naar de volgende ronde
voor de beste voorleeskampioen van Ooststellingwerf.
* DIERENDAG
Vrijdag 4 oktober mogen de leerlingen knuffels van dieren, foto’s van dieren of dierenboeken meenemen naar school.
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* SCHOENENDOZEN VERZAMELEN
De kerk heeft gevraagde of de school mee wil doen met Schoenmaatjes.
Met Schoenmaatjes maak je van een simpele schoenendoos een heel bijzonder cadeau voor een
kind dat opgroeit in armoede. Edukans deelt de schoenendozen uit in bijvoorbeeld Ghana of Sri
Lanka. Voor de kinderen in die landen is het krijgen van de cadeaus een verrassing om nooit te
vergeten. Binnenkort volgt nadere informatie.
We hebben wel voor ieder kind een schoenendoos nodig, vandaar dat we nu al dozen gaan verzamelen.
* GROEP 1 EN 2
We zijn dit jaar goed gestart met een groep van 14 leerlingen, waarvan 6 in groep 2 zitten en 8 leerlingen in groep 1.
De afgelopen periode hebben we een aantal nieuwe leerlingen mogen verwelkomen.
Laura, Liset en Sem wij wensen jullie een fijne tijd toe op onze school!
Er wordt gewerkt met het thema “Mag ik meedoen?”. In dit thema staat vriendschap centraal, wat weer mooi aansluit
bij de Kanjerweken. Hoe ben je een goede vriend? Hoe zorg je voor elkaar als je bij dezelfde “club” hoort? Kun je ook
vrienden zijn als je niet precies hetzelfde bent?
We besteden extra aandacht aan de Kanjertraining en aan hoe je met elkaar omgaat.
Ook herhalen we de regels en afspraken, zodat voor iedereen alles duidelijk is.
Dit schooljaar zijn we ook weer op zoek naar ouders die ons willen helpen met computeren en puzzelen. Dit kan met een
aantal ouders, zodat u eens in de maand aan de beurt bent! U mag vragen stellen en aanmelden bij Marita of Sandra.
* BELANGRIJKE DATA
Week
37

Datum

Week

ma. 9 sept.

Kanjerweek 3

do. 12 sept.

Contactgesprekken ll. met

40

Datum
di. 1 okt.

19.30 MR/OV vergadering

woe. 3 okt.

Start Kinderboekenweek

groepsplandeel en ll. gr. 3,5, 7 en
8 a.d.h.v. kijklijsten
Info nr. 2
38

ma. 16 sept.

Spelletjesmiddag vanaf 12:30

vrij. 4 okt.

Workshop 2 zwerfafval gr. 1 t/m 8

di. 17 sept.

Informatieavond gr. 1 t/m 8 19.30

41

do. 10 okt.

Info nr. 4

vrij. 20 sept.

Sportdag Comprix voor leerlingen

42

ma. 14 okt.

Informatieve ouderavond

do. 17 okt.

Voorleeswedstrijd

vrij. 18 okt.

Streetwise gr. 1 t/m 8

groep 8
39

ma. 23 sept.

Vanaf 18.00 uur tot 20.30 uur
aanpak perken op bij het plein

woe. 25 sept.

Kinderpostzegels groep 7/8

‘s Middags gr. 5 t/m 8 de
voorstelling Assepoester.
do. 26 sept.

Info nr. 3

za. 19 okt.

Start herfstvakantie t/m zo.
27 okt.

vrij. 27 sept.

Workshop 1 zwerfafval gr. 1 t/m 8

44
45

ma. 28 okt.

Weer naar school

do. 31 okt.

Info nr. 5

woe. 6 nov.

Nationaal Schoolontbijt

Met vriendelijke groet, Team o.b.s. “de Stelling”
Hallo allemaal,
Wij hebben afgelopen dinsdag onze jaarlijkse barbecue voor alle ouders en kinderen op de
BSO gehad. Dit doen wij ieder schooljaar en ook dit jaar was het weer een groot succes! We
hebben heerlijk kunnen genieten van al het lekkers. Naast de BBQ zelf waren er nog
voldoende andere hapjes zoals stokbrood en verschillende salades. De kinderen hebben
heerlijk kunnen genieten van hun zelf geroosterde marshmallows bij de vuurschaal. Na het
eten kon iedereen bij de fruitkraam zelf nog een lekker en gezond toetje pakken! Wij willen
iedereen heel erg bedanken voor de aanwezigheid, de gezelligheid en de hulp.
Groetjes, BSO de Kinderkei.
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