INFO NR. 17 - DONDERDAG 22 april 2021
AGENDA
Week

Datum

16

vrij. 23 april

17
18
20

20

Week

Datum

21

di. 27 april

Aangepaste Koningsspelen
Koningsdag leerlingen vrij

ma. 17 mei

LOVS cito

za. 1 mei
zo. 9 mei

Meivakantie t/m 9 mei
Moederdag

22

za. 22 mei

Pinkstervakantie

ma. 24 mei
di. 25 mei

Tweede Pinksterdag leerlingen vrij

ma. 10 mei

Weer naar school

woe. 26 mei

di. 11 mei

MR/OV vergadering 19.30 uur

do. 27 mei

woe. 12 mei

Info nr. 18

do. 13 mei

Hemelvaart leerlingen vrij

vrij. 14 mei

Leerlingen vrij

Leerlingen vrij
Leerlingen vrij
Evaluatie voorbereidingsvergadering Team
Weer naar school LOVS Cito
Info nr. 19

DIRECTIE
WE INFORMEREN U VIA ………………..
We houden u zo veel mogelijk op de hoogte via Klasbord, mail en website.
www.obsdestelling.nl
CORONABESMETTING
Gelukkig zijn bijna alle leerlingen weer op school aanwezig. Het is even schrikken als je hoort, dat er een aantal leerlingen
positief getest zijn. Gelukkig hebben we snel kunnen handelen, omdat de ouders het gelijk bij school hebben gemeld. Mede
hierdoor is het bij 5 positieve leerlingen gebleven. Laten we hopen dat het hierbij blijft.
GEBRUIK NIEUW OUDERPORTAAL
We zijn aan het begin van het jaar begonnen met een aantal ouders uit groep 3/4 om ons nieuwe Ouderportaal uit te
proberen. Het is nu zover dat we binnenkort alle leerlingen uit groep 3 en 4 gaan toevoegen aan het nieuwe Ouderportaal.
De website is gekoppeld aan het Ouderportaal. Klasbord wordt dan dus niet meer gebruikt in groep 3/4. Spoedberichten,
nieuwsbrieven enz. gaan via het Ouderportaal. We zullen in de komende maanden ook de andere groepen koppelen aan dit
nieuwe Ouderportaal.
Voor ouders van groep 3/4 is verdere informatie te vinden bij; NIEUWS UIT DE GROEPEN – GROEP 3/4
VAKANTIEREGELING 2021-2022
In de bijlage vindt u de vakantieregeling voor het nieuwe schooljaar. We verzoeken u hiermee rekening te houden, wanneer u
een vakantie plant.
Elk jaar maken de kinderen meer uren dan eigenlijk nodig is. Deze overuren worden facultatieve uren genoemd en kunnen per
school verschillen. De school mag zelf weten wanneer ze deze facultatieve uren als vrije dagen gaat in roosteren. Deze vrije dagen
zullen al zoveel mogelijk worden ingepland op de Infokalender van schooljaar 2021-2022.
ACTIVITEITEN
SPORTDAG KONINGSSPELEN
Vrijdag 23 april worden de Koningsspelen gehouden. Groep 8 zal deze sportdag organiseren.
Alle kinderen van groep 1 t/m 7 zullen aan deze sportdag meedoen. Helaas kunnen we de groepen niet
mengen en zullen per klas de activiteiten aangeboden worden. De klas wordt in 4 groepen verdeeld en
de groepjes zullen 8 spelonderdelen gaan uitvoeren van ongeveer 4 minuten. Na 4 spelonderdelen is er
een pauze en krijgen de leerlingen iets lekkers
We starten met het lied en dans “Zij aan zij”, het lied van de Koningsspelen 2021 in de klas.
Mocht het vrijdag 23 april slecht weer zijn, dan zal de sportdag worden uitgesteld.
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Om de sfeer te vergroten, zou het leuk zijn als iedereen in het oranje gekleed gaat of iets oranje draagt.
Programma:
9.00 uur tot 10.00 uur - Groep 1/2
10.00 uur tot 11.00 uur – Groep 3/4
11.00 uur tot 12.00 uur – Groep 5/6
12.45 uur tot 13.45 uur – Groep 7/8
Leerlingen een pauzehap meegeven.
De kleuters zijn om 12.30 uur vrij.
Groep 3 t/m 8 gaan tot 14.15 uur naar school, dus lunch meegeven. We maken er een gezellige happening van!
MEDEZEGGENSCHAPSRAAD/OUDERVERENIGING
KLEDINGINZAMELINGSACTIE
Afgelopen woensdag (21 april) zijn er een mooi aantal kledingzakken opgehaald. Deze keer is er 626kg ingezameld! Het is iets
minder dan vorig jaar, maar we ontvangen hiervoor € 187,80 en dat is een super mooi bedrag! Het geld wordt gebruikt voor
de activiteiten die door de OV worden georganiseerd. Iedereen bedankt!
INFORMATIE UIT DE GROEPEN
HOOFDLUIS GECONSTATEERD
Er is hoofdluis gesignaleerd! Wilt u uw kind(eren) controleren op de aanwezigheid van hoofdluis en neten?
Mocht u deze ontdekken op het hoofd van uw kind, wilt u dit dan melden via de mail destelling@comprix.nl .
In de bijlage vindt u informatie hoe u uw kind(eren) kunt controleren.
GYM OP HET PLEIN
Anouk Pothoven, Buurtsportcoach van de gemeente Ooststellingwerf, geeft in de maand april op maandag en donderdag
gymlessen op het plein aan de leerlingen van groep 1 t/m 8. Zie voor foto’s onze website.
GROEP 1/2
We hebben en heuse kikkerhoek ingericht. De kinderen kunnen ‘kikkerwoorden’ stempelen, schrijven of maken met
letterblokjes en het informatieboekje over kikkers bekijken. Ook leggen ze plaatjes in de goede volgorde: van ei tot kikker.
Elke dag bekijken de kinderen de kikker- en paddenvisjes met een loep. We wachten in spanning af op de volgende fase…. Zijn
er al voorpootjes te zien?
GROEP 3/4
Momenteel doet groep 3 en 4 mee aan een pilot van een Ouderportaal.
Het bedrijf dat onze website heeft gebouwd, heeft ook een Ouderportaal ontwikkeld. Het Ouderportaal is gekoppeld aan onze
website. Dat betekent dat u in binnenkort een ‘Stellingapp’ kunt downloaden, waarop u naast alle informatie van onze
website, o.a. ook spoedberichten, nieuwsberichten en de Info zult ontvangen.
Het Ouderportaal is de afgelopen weken uitgetest met een aantal ouders. Dit is goed bevallen. Graag wil ik het Ouderportaal
breder in gaan zetten. Dus voor alle ouders van groep 3 en 4.
Daarmee komt Klasbord dan te vervallen.
U ontvangt één deze dagen, via u emailadres wat bij ons bekend is, een activeringslink.
Mochten er aan te hand van deze link nog vragen zijn dan kunt u contact met mijn opnemen via heleen.villerius@comprix.nl
GROEP 7/8 VIERDE BIJ SCHOOLVOETBAL CHALLENGE
De afgelopen weken deed onze groep 7/8, samen met andere
leerlingen van groep 7/8 van 18 basisscholen, mee aan het
schoolvoetbaltoernooi. Dit jaar in een ander jasje vanwege Corona.
Elke week moesten we als klas een challenge uitvoeren en deze
filmen. Ook waren er bonuspunten te verdienen met extra
challenges en een quiz.
Tijdens de challenges moesten we bijvoorbeeld een ballon in een
emmer kunnen koppen, de bal zo lang mogelijk kunnen
hooghouden, in estafettevorm zo snel mogelijk een slalomparcours
afleggen, een klassenyell uitvoeren, de juf moest meevoetballen en
ten slotte was er een afsluitende quiz.
Van de 19 scholen hebben we een mooie 4e plaats behaald!
We zijn daar supertrots op! Zie voor foto’s onze website.
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MAILADRESSEN ZIJN GEWIJZIGD IN
De schoolmailadressen zijn allemaal gewijzigd in @comprix.nl. Mails met de oude mailadressen komen nog wel binnen, maar
uitgaande mails van school eindigen allemaal op comprix.nl.
Het schoolmailadres is vanaf nu destelling@comprix.nl
Voor groep 1 en 2 – marita.tuinstra@comprix.nl en sandra.graafstra@comprix.nl
Voor groep 3 en 4 – heleen.villerius@comprix.nl
Voor groep 5 en 6 – sicco.dekker@comprix.nl
Voor groep 7 en 8 – henriette.moek@comprix.nl
Zijn er vragen neem dan gerust contact op met bovenstaande mailadressen of tel. 0516 441439.
NIEUWS BUITEN DE SCHOOL

DE KINDERKEI
Hallo allemaal,
De paasactiviteit was een daverend succes, er was een goede opkomst en alle kinderen hebben
enorm veel plezier gehad. Op dinsdag 18 mei hebben we alweer een leuke activiteit in
samenwerking met Scala op de planning staan. We gaan apenkooien! Dit zullen we in 2 groepen
doen, groep 1 t/m groep 4 en groep 5 t/m groep 8. In de bijlage vindt u de poster met meer
informatie. Er is een beperkt aantal plekken i.v.m. corona. Geef je dus zo snel mogelijk op bij de BSO! Aanmelden kan via de
BSO telefoon, nummer 0682071651. Mocht het erg slecht weer zijn dan zijn wij genoodzaakt om de activiteit te annuleren.
Groetjes, BSO de Dino’s De Kinderkei
BIJLAGEN
In de bijlagen vindt u:
• Afspraken zelfstandig werken en plein week 18 en 20 (26 april t/m 14 mei 2021)
• Kaminstructie voor hoofdluiscontrole
• Activiteit Kinderkei en Scala Apenkooi
WEBSITE
•
•
•

Alle informatie is ook terug te vinden op onze website www.obsdestelling.nl
Foto’s: Gymlessen op het plein gegeven door Anouk Pothoven aan groep 1 t/m 8
Groep 7/8 vierde geworden bij voetbalchallenge

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