INFO NR. 3 DONDERDAG 26 SEPTEMBER 2019

* ANWB STREETWISE VOOR GROEP 1 T/M 8
Op vrijdag 18 oktober van 10.15 uur tot 11.45 uur komt er voor de derde keer een spannend verkeersprogramma bij ons
op school. ANWB Streetwise leert alle kinderen van de basisschool door het oefenen met praktijksituaties beter om te
gaan met het huidige verkeer. ANWB Streetwise bestaat uit 4 onderdelen:
-

-

In Toet toet leert groep 1 en 2 in het speellokaal verkeersgeluiden herkennen en oefenen ze het veilig
oversteken. Daarnaast wordt geoefend met de autogordel in combinatie met het kinderzitje.
Tijdens Blik en klik leert groep 3 en 4 in de gymzaal over veilig oversteken. Het belang van het dragen van de
veiligheidsgordel en gebruik van een kinderzitje in de auto wordt geoefend met een spannende gele elektroauto.
Hallo auto leert groep 5 en 6 op de parkeerplaats bij het kleuterplein over de remweg van een auto en de invloed
van reactietijd op die remweg. De leerlingen nemen zelf plaats op de bijrijdersstoel van een ANWB lesauto en
mogen zelf remmen. Ook het belang van het dragen van een veiligheidsgordel en een stoelverhoger komt in deze
les aan bod.
Trapvaardig tenslotte traint groep 7 en 8 op het schoolplein in praktische fietsvaardigheid. Er wordt gefietst
over een uitdagend parcours en ze trainen moeilijke manoeuvres. Ook rijden de leerlingen met een zware rugzak
op, zodat ze straks beter voorbereid zijn op het zelfstandig fietsen naar de middelbare school. Daarnaast is er
de iCheckbox, waarmee een simpele maar doelmatige indicatieve oogmeting uitgevoerd wordt. De iCheckbox is
speciaal ontwikkeld voor ANWB Streetwise en is een vast onderdeel van Blik en klik. Ook worden er boxen
uitgedeeld voor de groepen 5 t/m 8, waarmee de leerkracht zelf in de les de oogmeting kan uitvoeren.

-

In de 8 jaar van de basisschool krijgen de leerlingen alle 4 onderdelen aangeboden.
Tijdens deze ochtend hebben we een aantal hulpouders nodig. Als u kunt helpen, wilt u dit dan aangeven
bij de groepsleerkracht of via de mail info@obsdestelling.nl

Wilt u zien hoe Streetwise in de praktijk gaat? Klik dan op onderstaande link en bekijk het filmpje op
de site. http://www.anwb.nl/streetwise

* 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 40 en 41
(30 sept. t/m 11 okt.) staan centraal:
Wat zijn de taken van de hulpjes?
1. Uitdelen van boeken, schriften, spullen uit de meeneembak e.d.
2. Verzorgen van planten e.d.
3. Ruimt spullen op en houdt het lokaal netjes.
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.
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* 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. Het boek 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.
* SPAREN VOOR DE SCHOOLBIEB
Van 2 t/m 13 oktober is het weer Kinderboekenweek. Deze keer staat
‘Vriendschap’ centraal. Tijdens de Kinderboekenweek organiseert Bruna
de actie: ‘Sparen voor je schoolbieb’. Wij willen graag het (voor)lezen van kinderboeken stimuleren en zouden het leuk
vinden om samen met u en de kinderen onze schoolbibliotheek uit te breiden met de nieuwste, spannendste en leukste
kinderboeken! Als u van 2 t/m 13 oktober 2019 één (of meerdere) kinderboek(en) koopt bij de Brunawinkel en de kassabon
vóór 10 november 2019 op school inlevert, kunnen wij deze kassabonnen weer inleveren bij de Brunawinkel. Hier worden de
kassabonbedragen bij elkaar opgeteld. De school mag t/m 15 december 2019 voor 20% van het totale kassabonbedrag
nieuwe leesboeken uitzoeken in de Brunawinkel. De school ontvangt hiervoor een waardebon. Wij hopen dat u samen met uw
kind(eren) meedoet, want leesplezier creëren we samen!
Heeft u nog vragen, kom dan gerust even langs.
* DIERENDAG
Vrijdag 4 oktober mogen de leerlingen knuffels van dieren, foto’s van dieren of dierenboeken meenemen naar school.
* 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.
* GYMLES VAN MEESTER FRITS
Meester Frits Schnoor, Bewegingsconsulent bij Comprix en Buurtsportcoach in Oost- en Weststellingwerf, zal regelmatig
gymnastiek geven aan groep 1 t/m 8 in de gymzaal.
* GROEP 3 EN 4 NAAR DE BIBLIOTHEEK
In het kader van de Kinderboekenweek zullen wij op vrijdag 11 oktober een bezoek gaan brengen aan de bibliotheek in
Oosterwolde. Binnenkort volgt in Klasbord meer informatie hierover.
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* GROEP 3
Kern 1 hebben wij afgerond. Deze week zijn wij begonnen met kern 2. Deze kern heeft als thema
”ons lijf”. Hierin komen de volgende letters aan bod: t - ee- n - b- oo.
Hierbij worden de volgende woorden aangeboden: teen – een – neus - buik – oog.
Kijk ook eens op de site http://www.veiliglerenlezen.nl/Voor-ouders/Dit-leert-uwkind/2emaanversie/Kern-2.htm.
Deze heeft leuke leestips!
* GROEP 5/6
De leerlingen van groep 5 en 6 zijn gestart met het taalthema “Ziekenhuis”.
In week 42 (14 oktober) is de toets van dit thema.
* BELANGRIJKE DATA
Week
39
40

Datum

Week

do. 26 sept.

Info nr. 3

vrij. 27 sept.

Workshop 1 zwerfafval gr. 1 t/m 8

di. 1 okt.

19.30 MR/OV vergadering

44
45

Datum
ma. 28 okt.

Weer naar school

do. 31 okt.

Info nr. 5

woe. 6 nov.

Nationaal Schoolontbijt
’s Avonds Publiekscollege voor
ouders in Wolvega Terra College

woe. 3 okt.

Start Kinderboekenweek

46

woe. 13 nov.

Leerlingen vrij
studiedag leerkrachten

vrij. 4 okt.

Workshop 2 zwerfafval gr. 1 t/m

do. 14 nov.

8
41

Info nr. 6
MR/OV vergadering 19.30 uur

do. 10 okt.

Info nr. 4

47

do. 21 nov.

Schoolkrant

vrij. 11 okt.

Groep 3/4 naar de bibliotheek

48

ma. 25 nov.

Contactgesprekken alleen voor
ouders van leerlingen met een
groepsplandeel

42

ma. 14 okt.

Informatieve ouderavond

do. 17 okt.

Voorleeswedstrijd

vrij. 18 okt.

Streetwise gr. 1 t/m 8

do. 28 nov.

Info nr. 7

49

do. 5 dec.

Sinterklaasviering

50

do. 5 dec.

Info nr. 8

‘s Middags gr. 5 t/m 8 de
voorstelling Assepoester.
za. 19 okt.

Start herfstvakantie t/m zo.
27 okt.

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

3

