INFO NR. 5 - DONDERDAG 22 OKT. 2020
AGENDA
Week

Datum

43

do. 22 okt.
vrij. 23 okt.

45

Week

Datum

46

woe. 11 nov.
do. 12 nov.

Leerlingen vrij studiedag team
MR/OV vergadering 19.30 uur

woe. 4 nov.

Info nr. 5
Gr. 7/8 naar De Proefkolonie in
Frederiksoord. Gaat niet door
Nationaal Schoolontbijt

47

do. 19 nov.

do. 5 nov..

Info nr. 6

48

ma. 23 nov.

vrij. 6 nov.

Fietscontrole voor groep 5 t/m 8

49

do. 3 dec.
vrij. 4 dec.

Info nr. 7
Schoolkrant
Deze week contactgesprek alleen op
uitnodiging voor ll. met
groepsplandeel
Info nr. 8
Sintviering

DIRECTIE
WE INFORMEREN U VIA ………………..
We houden u zo veel mogelijk op de hoogte via Klasbord, mail en website.
Update Protocol Corona Stichting Comprix (versie 5) 5 oktober 2020 en aanvullende Memo (zie de bijlage) is ook terug te
vinden op onze website www.obsdestelling.nl .
Wat is veranderd ten aanzien van de vorige versie?
Versie 5 bevat veel wijzigingen, het is aan te bevelen om het hele protocol goed door te lezen.
In de bijlage vindt u de nieuwe “Beslisboom van 0 jaar t/m groep 8 naar school of thuisblijven”.
De Routekaart van 14 okt. coronamaatregelen per risiconiveau. Update Memo 20 oktober 2020.
DRAGEN MONDKAPJES
Externen die binnen de school komen moeten klachtenvrij zijn, geen nauwe contacten hebben met het personeel van school
en een mondkapje te dragen.
CHECK DAGELIJKS KLASBORD!
Aangezien het steeds problematischer wordt om vervanging te krijgen, als een leerkracht ziek is of corona gerelateerde
klachten heeft, hebben MR en team het volgende afgesproken bij ziekte van de leerkracht:
• Mocht er geen vervanging zijn, dan proberen we of we intern de vervanging kunnen regelen.
• Hierbij denken we aan;
of de duopartner beschikbaar is
een andere collega beschikbaar is
de IB-er die beschikbaar is
de directeur die beschikbaar is
• Ons streven om voor de eerste dag in ieder geval vervanging te regelen. Indien dit niet lukt zullen we dit via Klasbord
uiterlijk om 7:30 uur aan uw kenbaar maken.
• Mocht een duopartner niet beschikbaar zijn en er ook geen andere vervanging mogelijk is, zal de collega via Klasbord
de ouders op de hoogte stellen. Hierbij zal er gemeld worden, dat de leerkracht ziek is en er geen vervanging is. Dit
betekent dat de kinderen thuis blijven.
• Deadline om ouders te melden dat een klas vrij is i.v.m. leerkracht met verkoudheidsklachten enz.:
Proberen ‘s middag/avond van te voren door te geven als collega’s klachten hebben of als een
gezinslid klachten heeft en koorts heeft van 38 graden of hoger. Ouders op de hoogte stellen via
Klasbord, dat kinderen de volgende dag vrij zijn, aangezien er geen vervanging is.
Ouders op de hoogte stellen via Klasbord dezelfde dag uiterlijk om 7:30 uur via Klasbord.
Het is belangrijk, dat u als ouder dagelijks Klasbord checkt!
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WIJZIGING OP DE KALENDER
- Op de kalender van de Info stond, dat de leerlingen op woensdag 28 oktober om 12.00 uur vrij zijn i.v.m.
een nascholingsbijeenkomst van de Kanjertraining voor de teamleden.
In verband met de verscherping van de Coronamaatregelen gaat deze nascholingsbijeenkomst niet door.
Dit betekent dat de leerlingen op woensdag 28 oktober gewoon tot 12.30 uur naar school gaan.
- De studiedag voor alle personeelsleden van Comprix gaat op woensdag 3 maart niet door. De leerlingen zijn op 3 maart dus
niet vrij.
ZIJN ER VRAGEN ONDUIDELIJKHEDEN
Informatie die belangrijk is om te weten van de groepen werd andere jaren gepresenteerd tijdens de informatieavond.
Aangezien dat dit jaar vanwege de corona niet kon, is de informatie op papier meegegeven aan de leerlingen. We kunnen ons
voorstellen dat er nog vragen en/of onduidelijkheden zijn.
Neem daarom gerust even contact op met school 0516 441439 om een afspraak te maken met de desbetreffende
leerkracht(en). U kunt ook via de mail van de leerkrachten een afspraak maken;
Voor groep 1 en 2 – marita@obsdestelling.nl en sandra@obsdestelling.nl
Voor groep 3 en 4 – heleen@obsdestelling.nl
Voor groep 5 en 6 – marco@obsdestelling.nl
Voor groep 7 en 8 – henriettemoek@obsdestelling.nl
Ook zijn de leerkrachten aan te spreken als ze op het plein of bij de deur staan.
LEERLINGEN VEILIG NAAR SCHOOL NAJAAR EN WINTER
Met de fiets naar school:
➢ Zorg voor goede verlichting en reflectie.
➢ De kinderen fietsen niet over het parkeerterrein van het dorpshuis.
➢ Er wordt niet op het plein gefietst.
VVN Wanneer licht aan?
Zeker overdag doen kinderen nooit uit zichzelf het fietslicht aan. Ze zien toch nog genoeg.
Ze beseffen niet dat door anderen gezien worden veel belangrijker is. Maak met je kind daarom de afspraak dat hij/zij het
fietslicht in ieder geval aandoet als:
➢ de straatverlichting aangaat;
➢ andere fietsers het licht aan hebben.
Als kinderen meerijden in de auto, kun je hen er op wijzen hoe slecht een fietser zonder licht te zien is.
Doe dat regelmatig en het liefst in het donker ’s avonds en bij slecht zicht overdag.
VVN Nóg beter opvallen! Check je fiets!
Op de fiets is goede zichtbaarheid van groot belang!!
Help uw kind(eren) om zichtbaar in het verkeer te zijn?
Deze week krijgen de kinderen een kaartje mee, met de link https://vvn.nl/fietscheck voor de fietscheck waarmee u de fiets
samen met uw kind (eren) kunt controleren.
Op deze manier kunnen we er samen voor zorgen dat de kinderen goed zichtbaar op pad gaan.
Licht uit? Fietslamp aan!
ACTIVITEITEN
WIJ DOEN OP 4 NOVEMBER MEE MET HET NATIONAAL SCHOOLONTBIJT?
Van maandag 2 t/m vrijdag 6 november vindt de 18de editie van het Nationaal Schoolontbijt plaats.
Veel kinderen slaan ’s ochtends nog steeds hun ontbijt over, blijkt uit verschillende onderzoeken. Terwijl
juist voor schoolkinderen een goed ontbijt de beste start is. En het is ook nog eens leuk om samen te
ontbijten. Het doel van deze actie is, dat kinderen leren dat ontbijten een goede start is van de dag.
Bij het schoolontbijt zitten de volgende producten:
- Brood en crackers: Volkorenbrood – Volkorenbollen – Minikrentenbollen Matze crackers volkoren , Bruin brood glutenvrij
- Beleg: Blue band goede start - 30+ kaas - Rinse appelstroop - Bonne maman jam
Komkommer (1) - Eieren
- Appels (1 kilo)
- Halfvolle melk - Halfvolle yoghurt - Thee Rooibos mango-perzik
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Verrassing in het ontbijtpakket
Dit jaar krijgen de kinderen van groep 1 t/m 6 een boek mee naar huis over Kolletje & Dirk. Het thema ‘Een betoverende tijd
begint met een goed ontbijt’ komt daar prachtig in terug. Voor groep 7/8 is er een Doe-boek met puzzels, recepten,
persoonlijke tests en originele wist-je-datjes over gezond ontbijten.
VOORLEESWEDSTRIJD
Maandagmiddag 5 oktober werd de jaarlijkse voorleeswedstrijd gehouden. De voorrondes hadden al in de klassen
plaatsgevonden en hier zijn de 6 groepskampioenen uit voortgekomen: groep 3 Mila, groep 4 Stan, groep 5 Iris, groep 6
Dinthe, groep 7 Lisa en groep 8 Nynke.
Stan uit groep 4 is uiteindelijk de voorleeskampioen van de school geworden. Super goed gedaan Stan!
Toen moest de jury ook nog een voorleeskampioen van groep 7/8 bepalen, aangezien alleen een leerling
uit groep 7/8 door mag naar de volgende ronde in de bibliotheek van Oosterwolde.
Dit is Nynke uit groep 8 geworden. Zij mag onze school vertegenwoordigen bij de volgende ronde voor de
beste voorleeskampioen van Ooststellingwerf. Alle voorleeskanjers kregen een boekenbon voor hun
prestatie. Stan en Nynke hartelijk gefeliciteerd met deze geweldige prestatie! Nynke veel succes bij de
volgende ronde in de bibliotheek van Oosterwolde. Ook de voorleeskampioenen uit de andere groepen
hebben een prima prestatie geleverd. Super gedaan! Juryleden ook bedankt!
SCHOENENDOZEN VERZAMELEN
De kerk heeft gevraagde of de school weer mee wil doen met Schoolmaatjes.
Met Schoolmaatjes 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. Zie ook www.edukans.nl/schoolmaatjes.
Binnenkort volgt nadere informatie. We hebben wel voor ieder kind een schoenendoos
nodig, vandaar dat we nu al dozen gaan verzamelen.
SINT-MAARTEN
Alle kinderen maken op school een lichtje, het Sint-Maartenverhaal wordt in de groepen aangeboden en
Sint-Maartenliedjes worden geoefend in deze periode. Ouders kunnen zelf bepalen of de kinderen dit jaar i.v.m. Corona wel
langs de deuren gaan lopen.
MEDEZEGGENSCHAPSRAAD/OUDERVERENIGING
De MR en OV hebben maandag 28 september een bijeenkomst gehad.
Elke vergadering start met een kort gezamenlijk overleg tussen een afgevaardigde van de OV & MR. Eens per kwartaal zullen
alle OV leden aanschuiven bij de start van de vergadering.
Naast het vaste agendapunt mededelingen vanuit directie, team, MR & OV zijn de volgende punten nog aanbod geweest;
• Protocol ziekte leerling-leerkracht: Wij willen ouders erop attenderen dat zij dagelijks Klasbord checken i.v.m.
mogelijke ziekte van een leerkracht.
• Zakelijke ouderavond. Jaarverslagen OV en MR zullen in november naar ouders worden toegestuurd. Het financieel
plan zal ter inzage op school komen te liggen.
• Beleid leerlingen die thuis moeten blijven n.a.v. klachten.
• Eventuele aanschaf oordopjes/koptelefoon voor de leerlingen bij gebruik Chromebooks .
• Vakleerkracht gymnastiek: Vanuit Comprix zal er geen extra vakleerkracht aangesteld worden.
• Standpunt Sinterklaasviering.
• Laagdrempeligheid naar ouders toe.
• Bij ziekte leerling livestreaming vanuit de klas? Deze vraag zal gesteld worden aan de GMR.
Is dit praktisch ook te realiseren in de groepen?
INFORMATIE UIT DE GROEPEN
GROEP 3
Volgende week gaan wij alweer starten met kern 4.
De nieuwe letters in kern 4 zijn: w, o, a, u, j. In de vorige kern hebben de kinderen al de gelegenheid gekregen om naast
woorden zoals ‘doek’ en ‘ijs’ ook eens woorden zoals ‘spaar’ en ‘vrij’ te lezen. Het is geen probleem als uw kind dat nog
moeilijk vindt. Deze woordjes horen nu nog niet bij de basisstof. Wel kan uw kind nu al ‘stam + t’ lezen zoals ‘vaart’ en ‘rent’,
maar nog niet ‘rijdt’ of ‘wordt’.

3

Samen lezen stimuleert!
Prentenboeken worden veel voorgelezen in de kleutergroepen. Maar ook in groep 3 zijn ze nog prima te gebruiken! Nu uw
kind al heel wat letters kent, kunt u het zo nu en dan een woord of een stukje van de tekst laten lezen. Soms herinnert een
kind zich de tekst nog en herkent het zelfs een lang woord al aan een aantal letters. Een leuke en stimulerende ervaring!
GROEP 4
Volgende week starten we voor taal, met het nieuwe thema "Klein". Binnenkort krijgen
de kinderen de woorden weer mee naar huis.
Tevens gaan wij met rekenen en spelling starten met blok 3.
Met spelling worden de volgende categorieën geoefend: eeuw/ieuw woorden,
langermaak woorden en voorvoegsels. Met rekenen gaan wij verder met optel- en aftreksommen t/m 20, getallen t/m 100
splitsen en samenvoegen van tientallen en eenheden. Het vlot automatiseren t/m 10 blijft nog een punt van aandacht. Het is
een belangrijke basisvaardigheid, die de kinderen zich eigen moeten maken.
GROEP 5 t/m 8
Fietscontrole
De fietscontrole is verplaatst naar vrijdag 6 november. Op die dag worden de fietsen gekeurd van de leerlingen van groep 5
t/m 8 door vrijwilligers van VVN.
Het is de bedoeling, dat de leerlingen die ochtend op de fiets naar school komen
Een veilige fiets is de basis om veilig te kunnen fietsen. We gaan de winter weer tegemoet en dan is het belangrijk dat de fiets
in orde is! Maar wanneer is je fiets veilig? Waar moet je op letten? Doe de fietscheck, zie https://vvn.nl/fietscheck
Als je meedoet aan een fietscontrole van Veilig Verkeer Nederland en voldoet je fiets aan al deze punten, dan krijgt de fiets de
OK-sticker van Veilig Verkeer Nederland
GROEP 5/6
Op dinsdag 6 oktober zijn groep 5 en 6 naar de Schrieversronte in Oldeberkoop geweest. Deze ochtend werd georganiseerd
door “De Veerkieker” erfgoededucatie voor het basisonderwijs in de Oost en Weststellingwerf.
Het thema van deze ochtend was de Stellingwarfse taal. De leerlingen zijn actief bezig geweest met Stellingwarfse gedichten
en vervolgens hebben ze deze gedichten gekoppeld aan eigen gemaakte muziek. Zie voor foto’s fotoboek op de website
De leerlingen van groep 5 en 6 zijn gestart met het taalthema “Noodweer”.
In week 46 (9 november) is de toets van dit thema.
GROEP 8
Kinderpostzegels
De afgelopen twee weken hebben de leerlingen van groep 7 en 8 namens de Kinderpostzegelactie kinderpostzegelproducten
verkocht voor het goede doel.
Het geld wordt besteed aan projecten voor kwetsbare kinderen in benarde situaties. Projecten die kinderen de kans bieden op
een betere toekomst en een mooie ontwikkeling. Zo werd er geholpen met het ‘Crisisfonds voor kwetsbare kinderen thuis’
kinderen die tijdens het begin van de coronacrisis noodgedwongen veel thuis waren. Binnenkort wordt er gestart met een
aantal nieuwe projecten: Mockingbird en NEST die mogelijk worden gemaakt door de hulp van de 140.000 basisschoolkinderen
die tijdens de Kinderpostzegelactie allerlei kinderpostzegelproducten hebben verkocht.
De kinderen uit groep 7/8 hebben zelf het opgehaalde bedrag berekend en kwamen op een totaalbedrag van € 2.880,20.
Een geweldig mooi resultaat!
NIEUWS BUITEN DE SCHOOL

DE KINDERKEI
Dinsdagmiddag 6 oktober hadden we weer een leuke activiteit in samenwerking met Scala. Mario Kart
stond deze dag op de planning. De kinderen moesten een parcours afleggen wat leeftijdsgebonden
was zodat elk kind genoeg uitdaging had. Er was een geweldige opkomst en de kinderen vonden het
fantastisch, er werd gelachen, iedereen hielp elkaar maar er werd ook hard gestreden om de winst.
Net als bij de echte Mario Kart waren er allerlei hindernissen en lagen er hier en daar ook vallen. Ook
konden de kinderen gemixt met zijn allen nog een aantal spellen doen waar hun goede samenwerking prachtig in beeld kwam.
Inmiddels hebben we de herfstvakantie weer achter ons gelaten, helaas dit jaar geen grote spooktocht in Wolvega vanwege
corona maar we hebben er toch een leuke vakantie van weten te maken. Er werden heerlijke dingen gegeten zoals
pannenkoeken en broodjes knakworst en er werd een heuse bioscoop op de groep gemaakt. Ook hebben de kinderen deze
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vakantie mooie glittertattoo’s gekregen en werd er naar hartenlust gespeeld met de lasergame pistolen!
We hebben nu al enorm veel zin in onze volgende activiteit, deze zal weer in samenwerking zijn met Scala. Op donderdag 19
november hebben we namelijk de jaarlijkse Pietengym. Hier zal z.s.m. meer informatie over komen dus hou de info goed in de
gaten! De kinderen kunnen zich hiervoor na schooltijd opgeven bij de BSO.
Groetjes, BSO de Kinderkei.
BIJLAGEN
In de bijlagen vindt u:
- Afspraken m.b.t. zelfstandig werken en plein van ma. 26 okt. t/m vrijdag 6 nov.
Iedere twee weken staat er een afspraak centraal betreffende het zelfstandig werken in alle groepen en
pleinregels. Deze afspraak en pleinregel worden in alle groepen met de kinderen besproken.
- Protocol Corona Stichting Comprix (versie 5) 5 okt. 2020 en
- Aanvullende Memo met update 21 oktober 2020.
- Routekaart 14 okt. coronamaatregelen per risiconiveau.
- De nieuwe “Beslisboom van 0 jaar t/m groep 8 (naar school of thuisblijven)”
WEBSITE
•
•
•

Alle informatie is ook terug te vinden op onze website www.obsdestelling.nl
Foto’s excursie groep 5/6 naar de Schrieversronte in Oldeberkoop
Foto’s over de Kinderboekenweek, voorleeswedstrijd enz.

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