INFO NR. 13 - DONDERDAG 12 maart 2020
AGENDA
Week

Datum

Week

11

ma. 9 maart
do. 12 maart

MR/OV vergadering 19.30
Info nr. 13

13

ma. 23 maart
do. 26 maart
di. 31 maart

Start kledingactie t/m vrij. 3 april
Info nr. 14
Theoretisch verkeersexamen gr. 7/8

14

15

16

Datum
woe. 8 april
do. 9 april
vrij. 10 april
ma. 13 april
di. 14 april
woe. 15 april
vrij. 17 april

Schoolvoetbal
Info nr. 14
Schoolkrant
Goede vrijdag leerlingen vrij
Tweede Paasdag leerlingen vrij
Eindtoets groep 8
Eindtoets groep 8
Koningsontbijt

DIRECTIE
OPEN DAG OPENBAAR ONDERWIJS EN AFSLUITING VAN ONS PROJECT GAAN NIET DOOR
Op woensdag 18 maart gaan de open dag en de afsluiting van ons project Japan niet door. Comprix, het bestuur van onze
scholen in de Stellingwerven en Opsterland, heeft besloten alle activiteiten te schrappen i.v.m. het coronavirus.
Voor de afsluiting van het project Japan hebben we een alternatief programma. Zie het stukje activiteiten – Project Japan.
LEERLINGEN ZIJN MAANDAGMIDDAG 30 MAART NIET VRIJ
De studiemiddag van het team op maandagmiddag en- avond 30 maart is uitgesteld i.v.m. het coronavirus. De leerkrachten
zijn ’s middags op school aanwezig en geven gewoon les aan de leerlingen. Deze nascholing van de Kanjertraining, zal nu in het
volgende schooljaar plaats gaan vinden.
RAPPORTEN EN GROEP 1 T/M 8
Graag de rapporten van groep 1 t/m 8 en de gesprekskaart (groep 3 t/m 8) voor vrijdag 3 april 2020 weer meegeven naar
school.
BOEK CADEAU VOOR LEERLINGEN GROEP 7/8 NAMENS STICHTING COMPRIX
Alle leerlingen uit groep 8 van stichting Comprix ontvingen eind februari het boek ‘Koning van Kantoren’. Comprix zag de actie
‘Geef een boek cadeau!’ als aanleiding om het lezen te stimuleren in de klas. Aangezien wij te maken hebben met een
combinatiegroep 7/8, kregen de leerlingen van groep 7 het boek ook aangeboden. De leerlingen waren blij verrast en zijn er
gelijk in gaan lezen. Het doel is om ervoor te zorgen dat alle kinderen opgroeien tussen de boeken.
Boekhandels en diverse landelijke organisaties bundelen hun krachten om elk jaar een jeugd- en een prentenboekklassieker op
een toegankelijke manier beschikbaar te maken.
ACTIVITEITEN
PROJECT JAPAN

Aangezien de afsluiting van het project niet door kan gaan i.v.m. het coronavirus, hebben we als team het volgende besloten:
de presentatie woensdagochtend 18 maart van de groepen gaat gewoon door. Alleen de leerlingen en leerkrachten zullen
hierbij aanwezig zijn. We gaan de presentatie wel filmen en zullen gaan kijken hoe we dat op een ander moment met de
ouders/verzorgers kunnen delen.
De tentoonstelling over Japan van wat er gedaan is in de klassen de afgelopen weken, is voor de ouders/verzorgers vanaf
maandag 23 maart t/m vrijdag 27 maart te bekijken na schooltijd.
SCHOOLKORFBALTOERNOOI
Het schoolkorfbaltoernooi komt er weer aan. Dit jaar wordt het toernooi gehouden op woensdagmiddag 20 mei en zal
plaatsvinden op het sportveld te Makkinga. Dit zal de 36ste keer zijn dat er een schoolkorfbaltoernooi wordt georganiseerd
door de schoolkorfbalcommissie van Ooststellingwerf. Uiteraard hopen we dit jaar weer met veel witte shirtjes van
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o.b.s. de Stelling op het veld te mogen staan. De leerlingen van groep 3 tot en met 8 hebben deze week een opgaveformulier
meegekregen. De uiterlijke inleverdatum van het opgaveformulier is vrijdag 21 maart a.s.
VOORLEESWEDSTRIJD

Renske Hofstee uit groep 8, de voorleeskampioen van o.b.s. “de Stelling”, heeft dinsdag 3 maart onze school keurig
vertegenwoordigd in de finale van de voorleeswedstrijd van Ooststellingwerf. Helaas is Renske niet door naar de finale van
Friesland, maar ze las prima voor uit het boek: “Gruwelijk Grappige Griezelverhalen” van Toska Menten.
INFORMATIE UIT DE GROEPEN
GROEP 1 EN 2
• We zijn vorige week gestart met het thema Japan. We hebben gekeken op de wereldbol waar Japan ligt en hoe je er
kan komen. Welke traditionele kleding dragen de mensen, wat eten en drinken ze in Japan, wat is sumo worstelen,
hoe maken ze trommels en welke muziek maken ze daarmee en wat zijn Japanse kraanvogels. We maken draken,
lampionnen en waaiers. En zoeken Moshi aardbei in de zoekplaten, wat is ze Kawaii (schattig).
Heeft u thuis iets wat bij dit thema past, dan mag het natuurlijk mee genomen worden naar school!
• We zijn nog steeds op zoek naar ouders die ons willen helpen met computeren en puzzelen. Je gaat in kleine groepjes
met de kinderen aan de slag. De ouders die dit nu doen kunnen je wegwijs maken. In overleg kunnen we kijken op
welk dagdeel dit zou kunnen. Wanneer er meerdere ouders zijn zou één keer in de maand al voldoende kunnen zijn.
Vele handen maken licht werk!
Lijkt het je wat of is het niet helemaal duidelijk wat je mag gaan doen, kom even binnen!
• We zouden het fijn vinden wanneer de uitnodigingen voor feestjes niet op school of op het schoolplein uitgedeeld
worden. Dit voorkomt een hoop teleurstelling bij kinderen die geen uitnodiging krijgen.
• Heeft u meisjes ondergoed of broeken maat 116, 122 en 128 of sokken die u weg wil gooien? Dan houden wij ons
aanbevolen!
OUDERVERENIGING
KLEDINGINZAMELINGSACTIE
Vanaf maandag 23 maart doen wij mee met de kledinginzamelingsactie Bag2School. Met deze actie willen wij geld inzamelen
voor de verschillende activiteiten die wij organiseren. Wij vragen u schone nog bruikbare kleding/textiel (shirts, broeken enz.)
van u en uw kind(eren) in te leveren op school. Ook mogen het lakens, gordijnen, pluche beesten, riemen, handtassen en
schoenen zijn (de schoenen graag aan elkaar gebonden alstublieft). Zie ook de bijlage. Binnenkort worden de kledingzakken
uitgedeeld. Voor elke ingeleverde kilo ontvangen wij € 0,30. Vanaf 23 maart t/m 3 april kunt u uw kledingzakken inleveren op
school. Met vriendelijke groet, de oudervereniging
MEDEZEGGENSCHAPSRAAD
In januari en februari zijn er alweer 2 MR-vergaderingen geweest. Het eerste half uur is er altijd een gezamenlijke vergadering
met de leden van de OV. Naast het vaste agendapunt mededelingen vanuit directie, team, OV & MR zijn de volgende punten
nog aanbod geweest:
• Afval n.a.v. vuurwerk
• MOP bijdrage €250,- Deze bijdrage zal school gaan besteden voor aanschaf van een nieuwe geluidsinstallatie.
• Staking 30 & 31 januari
• Evaluatie activiteiten;
Geobattle bovenbouw
Sinterklaas
Kerstviering
Schoolschaatsen
Voorleesdagen
Keuze ateliers
Schooldisco
• Plan van aanpak thema-avond/nieuwe informatieve ouderavond
Naar aanleiding van vorige vergadering is besloten om Studenten Atelier Sociaal Domein (gemeente Ooststellingwerf)
te laten onderzoek wat voor onderwerpen er spelen onder de ouders van onze school. Hierbij denkend aan voor welk
thema zouden de ouders bereidt zijn om op school te willen komen?
Binnen de MR zijn de volgende punten nog besproken:
• Kinderfysio
• Besteding Sponsoring gelden
Reserveren voor aanschaf c.q. onderhoud klimtoestellen kleuterplein en grote plein
• Verkiezingen binnen de MR
Er zijn geen nieuwe aanmeldingen binnengekomen
René de Groot zal voor de komende drie jaar zitting nemen als voorzitter binnen de MR
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•
•
•
•

GMR
6 april zal er thema avond plaatsvinden
Concept nieuwe info bulletin
Statuten reglementen MR
Spreadsheet oudergesprekken

NIEUWS BUITEN DE SCHOOL

De kleutermiddag is helaas alweer geweest, maar wat hebben we het leuk gehad! Wat een goede
opkomst en wat hebben we er een gezellige middag van gemaakt. Allereerst hebben we
natuurlijk heerlijk gegeten met zijn allen, een lekker gezond broodje, maar uiteraard hebben we
ook van een overheerlijke pannenkoek gesmuld. De tafel was prachtig gedekt in het Dino thema.
Er was een Dino tafelkleed, iedereen had een dino bordje met een dino beker en natuurlijk een
dino servetje! Na het eten hebben we even lekker buiten gespeeld, even gezellig uitwaaien met
zijn allen en daarna hebben we binnen een dino bingo gedaan, de kinderen vonden het
prachtig! Aan het eind van de dag kreeg iedereen een mooi tasje mee met allemaal leuke
dingetjes erin. Er zat zelfs een heus dino ei in! Deze mochten de kinderen thuis openmaken en
hier zat dan natuurlijk ook nog een dino in! Al met al was het dus een geweldig geslaagde dag,
alle kinderen gingen met een grote lach naar huis.
Groetjes BSO de Kinderkei
BIJLAGEN
In de bijlagen vindt u:
• Afspraken zelfstandig werken en plein week 12 en 13 (16 t/m 27 maart 2020)
• Boekentips project Japan
• Kledingactie Bag2School
• Informatie voor ouders over het coronavirus
• Uitstel Publiekscollege
WEBSITE
Op de website www.obsdestelling.nl staan nieuwe foto’s van:
• Gastles kunst in Japan groep 7/8
• Voorleeswedstrijd finale beste voorlezer van Ooststellingwerf
• Gastles dans groep 5/6 en groep 7/8
• Gastles werken met steen groep 1/2 en groep 5/6
• Gastles werken met textiel groep 3/4
Met vriendelijke groet,
Team o.b.s. “de Stelling”
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