INFO NR. 16 - DONDERDAG 14 April 2022
AGENDA
April
15
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20
22
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25
25
26
27
27
Mei
4
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8
9
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11
16
17
18
19
26
30
Juni
1
1
2
6
9

Goede Vrijdag (alle kinderen vrij)
Eerste Paasdag
Tweede Paasdag (alle kinderen vrij)
Einde kledingactie
Iep-eindtoets groep 8 20 en 21 april.
Koningsspelen + disco! (Uitleg staat in info nr. 15)
Juf Nynke aanwezig
Info nr. 17
Oudercontacten op uitnodiging
Juf Nynke afwezig
Start meivakantie t/m 8 mei
Koningsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Moederdag
Tostiweek! Ma: groep 1/2, di: groep 3/4, do: groep 5/6
Ouderavond Peuterspeelzaal “Boemeltje”
Groep 3/4 naar het Iemkershuus in Oosterwolde
t/m 13 mei groep 7/8 op schoolreis naar Bakkeveen
Toetsweek
MR/OV-vergadering 20:00 uur
Juf Nynke directie overleg
Info nr. 18
Hemelvaart. Kinderen vrij t/m 29 mei
Tostiweek! Ma: groep 1/2, di: groep 3/4, do: groep 5/6, vrij: groep 7/8
Rodeloperrun Oosterwolde
Schoolkorfbaltoernooi
Info nr. 19
Tweede Pinksterdag. Kinderen vrij t/m 8 juni
Schoolreis groep 3 t/m 6

ALGEMEEN
Snuffelstage Monique Maat
Monique zit op het Stellingwerf College en komt van 16 mei tot en met 3 juni bij ons stagelopen bij
de kleuters. Wij willen haar heel veel plezier toewensen tijdens haar snuffelstage.
Leerlingenraad
Dinsdag 12 april heeft de leerlingenraad weer vergaderd. Helaas was de groep vanwege ziekte niet
helemaal compleet. Toch hebben we de vergadering door laten gaan aangezien de kinderen
vandaag (14 april) plattegronden van het schoolplein uit wilden delen. De leerlingenraad weet nu
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precies wat de stappen zijn die gevolgd moeten worden en gaan in
de klassen vertellen wat de eerste stap is; ideeën verzamelen!
Verder hebben we de uitslag van de leerlingenquête besproken en
is de kinderen her en der om verheldering gevraagd. De kinderen
gaven aan dat er best veel vernielingen plaatsvinden rondom
school wanneer de school dicht is. We zullen samen met de
Kinderkei kijken naar de mogelijkheden om camera’s op te hangen.
Schoolplein
Maandag 4 april heeft de schoolpleincommissie weer vergaderd. En… we willen graag aan de slag
met het plein. Ideeën zijn er wel, maar we vinden het belangrijk om iedereen een kans te geven om
mee te denken. Vandaar dat alle kinderen van groep 1 t/m 8 vandaag een papier mee naar huis
hebben gekregen waar een plattegrond van het plein op staat. Kinderen mogen zelf een echt
pleinontwerp maken. Wanneer ouders ook leuke ideeën hebben,
dan kan dit op de achterkant geschreven/getekend worden. Een los
papier met ideeën is natuurlijk ook prima! De ontwerpen moeten
vóór vrijdag 13 mei worden ingeleverd. Maandag 16 mei gaat de
pleincommissie alle ontwerpen bewonderen en gaan we kijken of
en hoe we de ideeën mee kunnen nemen in het pleinplan. We
houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.
Binnenruimte school
Er is geld beschikbaar vanuit Stichting Comprix om de grote binnenruimte in school aan te pakken.
Na de zomervakantie zullen we dit project oppakken.
Oudercommissie Peuterspeelzaal “Boemeltje”
Donderdag 7 april is er een overleg geweest tussen de oudercommissie van de peuterspeelzaal en
Nynke. Naar aanleiding van dit overleg is de website van school aangepast. Daar is nu ook
informatie over peuterspeelzaal “Boemeltje” te vinden. Peuterspeelzaalleidster Seia had de wens
om gebruik te maken van het digitale schoolbord om de app Piramide Digitaal te gebruiken. De app
is geïnstalleerd en de peuters hebben er weer een rijke leeromgeving in o.a. de vorm praatplaten
bij! Het zou mooi zijn wanneer er nog meer peuters bijkomen. Wilt u informatie? Neem dan gerust
contact op met het mobiele nummer van Boemeltje: 0646134658.
Onderwijsevaluatie
De onderwijsevaluatie heeft weer plaatsgevonden. Naar aanleiding van de Cito toetsen van februari
is er een rapport geschreven “Zelfevaluatie M-afname LVS CITO 2021-2022. In dit rapport staat het
volgende beschreven:
- Trendanalyses: Hoe doet groep 3 het bijvoorbeeld ten opzichte van vorige groepen 3. Dit wordt
per groep en per vakgebied gedaan.
- Trendanalyses: Per groep. Welke ontwikkeling is er te zien bij de kinderen van groep 8 ten
opzichte van groep 3. Zijn ze gemiddeld gezien gegroeid?
- Conclusies op schoolniveau en groepsniveau + vervolgafspraken
We zijn erg tevreden met de resultaten. Wat valt op?
- Groep 3: spelling scoort onder het landelijk gemiddelde. Onze methode had nog niet alles
aan bod laten komen wat op de toets gevraagd wordt. Wij hebben er vertrouwen in dat dit
op de Eind groep 3 toets bijtrekt.
- Groep 5: haalt het landelijk gemiddelde niet, dit kunnen wij op leerling niveau verklaren.
- Rekenen scoort gemiddeld gezien lager dan de overige vakgebieden. Met het team gaan we
bekijken wat het aanbod nu is, hoeveel tijd er aan wordt besteed en welke afspraken we
kunnen maken om het rekenonderwijs te versterken. De scores zitten nu vaak net onder
het landelijk gemiddelde.
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Uitslag leerlingenquête
We zijn erg tevreden over de uitslag van de leerlingenquête die is afgenomen bij de kinderen uit
groep 5 t/m 8. Het onderdeel Veiligheid scoort hoog; 88% van de kinderen geeft aan zich veilig tot
erg veilig te voelen bij ons op school.
De leerkrachten besteden veel aandacht aan de verschillende vakgebieden zoals rekenen, taal en
muziek. Daarnaast is er ook veel aandacht voor hoe we met elkaar omgaan. De kinderen vinden ook
dat de leerkrachten goed lesgeven. De uitleg is duidelijk en de juf/meester helpt goed wanneer je
het even niet snapt.
Prachtige resultaten. N.a.v. de leerlingenquête hebben we als team
“Ik voel me veilig
afgesproken het veiligheidsplan en pestprotocol nog eens met elkaar te
en heb veel
bespreken, zodat iedereen weer goed weet wat er in staat. Daarnaast
vriendinnen dus
hebben we besproken dat we de lessen van de Kanjertraining willen blijven
gewoon een
geven, zodat de doorgaande lijn goed gewaarborgd blijft.
dikke 10! “
De kinderen hadden nog wel wensen met betrekking tot
bewegingsonderwijs. We zijn blij om te kunnen melden dat juf Lianne
Ingevuld door een
volgend schooljaar kan starten met de gymopleiding! We zijn intern nog aan
leerling bij overige
het nadenken over de verdere invulling van het bewegingsonderwijs.
opmerkingen.
Oudercontacten
In de week van 25 april is er weer gelegenheid voor een 10 minuten gesprek. Deze gesprekken zijn
op uitnodiging van de leerkrachten. Mocht u zelf heel graag een afspraak willen maken en liever
niet willen wachten tot juni, dan mag u natuurlijk altijd contact met ons opnemen.
ACTIVITEITEN
Schoolvoetbaltoernooi
Woensdag 6 april namen twee teams van onze school deel aan het schoolvoetbaltoernooi van
Ooststellingwerf. De meiden zijn netjes zevende geworden en de jongens hebben de derde plek en
een beker voor de school binnengesleept. Koud, maar voldaan keerden ze aan het eind van de
middag weer naar huis. Knap gedaan jongens en meiden!
Himmelwike
Maandag 11 april hebben alle groepen weer hun best gedaan om afval op te ruimen tijdens de
Himmelwike. En… er lag minder dan vorig jaar. Een goed teken dus!
Schoolkorfbaltoernooi
Woensdag 1 juni aanstaande is het schoolkorfbaltoernooi Ooststellingwerf. Dit toernooi wordt
gespeeld in Donkerbroek.
Groep 3/4 speelt van 13:00 uur tot 15:00 uur
Groep 5/6 en groep 7/8 speelt van 15:00 uur tot 17:00 uur.
We zoeken voor dit toernooi ouders die een ploegje willen coachen en ouders die scheidsrechter
willen zijn. Zonder medewerking van ouders kunnen we niet aan dit toernooi deenemen.
Voor meer informatie en/of vragen graag contact opnemen met meester Sicco.
Sicco.dekker@comprix.nl
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INFORMATIE UIT DE GROEPEN
Groep 7 en 8
Voorleeskampioen
Tijdens de gemeentelijke ronde van de voorleeswedstrijd heeft Lisa een tweede
plek weten te behalen. Wat was het spannend! De avond bevatte:
5 deelneemsters die allemaal erg mooi voorlazen.
Geweldige goocheltrucs van Minze Dijksma
🪢
Een spannende ontknoping waarbij bekend werd gemaakt dat Lisa
tweede is geworden van de gemeente.
Lisa, nogmaals gefeliciteerd. Wij zijn trots op je!
IEP-eindtoets groep 8
De leerlingen van groep 8 maken op woensdag 20 en donderdag 21 april de IEP-eindtoets.
Zij mogen tijdens deze dagen extra drinken (geen pakjes drinken of drinken met prik) meenemen.
Ook mogen zij volgens traditie iets lekkers voor zichzelf meenemen. Hierbij valt te denken aan
bijvoorbeeld een rolletje snoep of kauwgom. Het liefst nemen zij geen etenswaren in ritselende
verpakkingen mee 😉.
Heel veel succes groep 8!!!
GROEP 7
Wanneer de kinderen van groep 8 met de IEP-eindtoets bezig zijn dan gaat groep 7:
- Op woensdagochtend naar juf Nynke, samen met groep 6.
- Op donderdagochtend begeleiding van juf Sabien en werken ze volgens hun weekplanning
aan de reguliere vakken, zoals rekenen, begrijpend lezen en technisch lezen.
MEDEZEGGENSCHAPSRAAD/OUDERVERENIGING
Moederdag Actie
Een prachtige actie van de OV. Bekijkt de brief in de bijlage!!
Kledinginzamelingsactie
Vanaf maandag 21 maart doen wij mee met de kledinginzamelingsactie Bag2School. Met deze
actie willen wij geld inzamelen voor de activiteiten die wij organiseren. Wij vragen u schone nog
bruikbare kleding/textiel van u en uw kind(eren) in te leveren op school. Dit zijn bijvoorbeeld
schoenen, shirts, broeken. Kijk op de website van Bag2School voor een volledige lijst met wat er
wel en niet ingezameld mag worden, www.bag2school.nl. De kleding mag
gewoon in een dichtgeknoopte vuilniszak naar school worden gebracht.
Voor elke ingeleverde kilo ontvangen wij € 0,30.
Vanaf 21 maart t/m 19 april kunt u uw kledingzakken inleveren op school.
Met vriendelijke groet, de oudervereniging
Mocht u vragen hebben aan de MR, dan kan dat ook via de mail mr.destelling@comprix.nl
Mocht u vragen hebben aan de OV of hulp willen bieden bij bepaalde activiteiten, dan kan dat ook
via de mail ovobsdestelling@gmail.com
NB. Wijzigingen voorbehouden
Opmerkingen t.a.v. de info kunnen worden gemaild naar: directie.destelling@comprix.nl
Namens het team met vriendelijke groet,
Nynke van der Zijl
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