INFO NR. 16 - DONDERDAG 8 april 2021
AGENDA
Week
15
16

Datum

Week

Datum

do. 15 april
di. 20 april
woe. 21 april

MR/OV vergadering 19.30 uur
Iep-Eindtoets gr. 8
Iep-Eindtoets gr. 8

20

woe. 12 mei
do. 13 mei
vrij. 14 mei

Info nr. 18
Hemelvaart leerlingen vrij

do. 22 april
vrij. 23 april

Info nr. 17

21

ma. 17 mei
za. 22 mei

LOVS cito
Pinkstervakantie

22

Leerlingen vrij

17

di. 27 april

Aangepaste Koningsspelen
Koningsdag leerlingen vrij

ma. 24 mei

Tweede Pinksterdag leerlingen vrij

18

za. 1 mei

Meivakantie t/m 9 mei

di. 25 mei

zo. 9 mei

Moederdag

woe. 26 mei

Leerlingen vrij
Leerlingen vrij
Evaluatie voorbereidingsvergadering Team

ma. 10 mei

Weer naar school

do. 27 mei

di. 11 mei

MR/OV vergadering 19.30 uur

20

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
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.
TOESTEMMINGSFORMULIER VOOR HET DOORGEVEN VAN GEGEVENS AAN DE GGD
Op dit moment zijn er scholen binnen Comprix waar Corona is geconstateerd. De GGD wil na
zo’n melding bron- en contact onderzoek (BCO) verrichten, om in kaart te brengen wie er nog
meer bij betrokken kunnen zijn.
Het doel van een BCO is om zo veel mogelijk te voorkomen dat het coronavirus zich verder verspreidt.
Als iemand van de school positief wordt getest, neemt de GGD contact met ons op. Dit doen zij om de contacten en de
eventuele bron van de besmetting op te sporen. De GGD geeft ons dan de naam van de positief geteste persoon. Voor de
publieke gezondheid is het belangrijk dat wij de GGD helpen om te bepalen wie er in contact is geweest met deze positief
geteste persoon.
We geven de GGD daarom de volgende informatie:
· De roosters van de positief geteste persoon en de presentie-/absentielijst. Met wie de positief geteste persoon mogelijk in
contact is geweest;
· De namen en contactgegevens van deze contacten van de positief geteste persoon.
Er zullen door ons nadrukkelijk niet meer gegevens dan bovenstaande worden gedeeld met de GGD. Het ministerie van
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft vastgesteld dat wij als school deze gegevens mogen delen met de GGD.
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Op basis van de gedeelde gegevens kan de GGD de verschillende contacten van de besmette persoon benaderen en adviseren
over testen en eventueel quarantaine. Vervolgens worden de verstrekte gegevens door de GGD verwijderd. Wij mogen geen
informatie registreren of delen over wie besmet is of eventueel in quarantaine zit. Vanuit het oogpunt van de publieke
gezondheid werken wij als school mee met de GGD. Het is mogelijk dat u bezwaar heeft tegen het delen van de
contactgegevens van uw zoon of dochter. Als dit het geval is, wilt u dan het wel/geen toestemmingsformulier invullen in de
bijlage en sturen aan destelling@comprix.nl . In dat geval zullen we de naam, de presentie en de contactgegevens van uw zoon
of dochter niet delen met de GGD. De GGD en het ministerie van OCW geven wel aan dat het BCO dan niet optimaal kan
worden uitgevoerd. Hierdoor is het virus minder goed te bestrijden. Ook kunnen leerlingen of leerkrachten onnodig naar huis
worden gestuurd, omdat dan niet zeker is met wie een positief getest persoon in contact is geweest. We hopen op uw
medewerking.
In de bijlage vindt u de informatiebrief namens het Ministerie van Onderwijs en Wetenschap “Handreiking uitwisseling nietbijzondere persoonsgegevens van leerlingen tussen school en GGD in het kader van bron- en contactonderzoek COVID-19.
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.
Om de sfeer te vergroten, zou het leuk zijn als iedereen in het oranje gekleed gaat.
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!

PAASEIERENZOEKEN
Woensdag 31 maart en donderdag 1 april werden er Paasactiviteiten georganiseerd door de ouders van de oudervereniging en
de leerkrachten. Het was de OV woensdag zelfs gelukt om de Paashaas te strikken om eieren te verstoppen voor de kinderen.
Alle leerlingen mochten per klas eieren zoeken in het bosje bij de school.
Donderdagmiddag werd er in iedere klas een high tea gepresenteerd, aangezien deze high tea voor de kerstvakantie niet door
kon gaan i.v.m. de lock down.
Zo werd het een gezellige Paas high tea. De hartige en zoete hapjes waren samengesteld door “Kannen en Kruiken” en werden
met smaak genuttigd. Oudervereniging bedankt! Juf Jolly bedankt voor het lekkere ijsje. Zie voor foto’s www.obsdestelling.nl
AFSCHEID JUF JOLLY
Donderdag 1 april werd er in groep 3/4 een afscheidsfeestje georganiseerd voor juf Jolly.
Juf Jolly is in augustus 2016 bij ons op de Stelling komen werken en gaat vanaf 6 april aan de slag in Wolvega bij o.b.s. de
Heidepolle. Ze gaat daar tot de zomervakantie vier dagen lesgeven aan groep 4.
Het is altijd jammer als er iemand weggaat en het was dan ook een feestje met en lach en een traan.
De kinderen van groep 3/4 hadden met z’n allen een vogelhuisje van een molen versierd en ook hadden ze nog andere leuke
verrassingen voor juf Jolly meegenomen. Namens alle leerlingen, leerkrachten en MR/OV werd juf Jolly verrast met een mooie
plant in een pot, voorzien van motoren (Juf Jolly en haar man zijn echte motor fanaten) die door de leerlingen gekleurd waren
en op de achterkant had iedere leerling een wens geschreven. Voor haar inzet in de OV kreeg juf Jolly namens de OV een
prachtig bloemstuk cadeau waarin o.a. motoronderdelen verwerkt waren. Ook hadden de teamleden nog een verrassing, zij
boden juf Jolly een boek aan met motortourtochten in Nederland en een fotoboekje met foto’s van aug. 2016 t/m 1 april 2021.
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MEDEZEGGENSCHAPSRAAD/OUDERVERENIGING
KLEDINGINZAMELINGSACTIE
Vanaf maandag 29 maart doen wij mee met de kledinginzamelingsactie Bag2School. Met deze actie wordt geld ingezameld
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 zakken in te leveren op school. Ook mogen het lakens, gordijnen, pluche beesten, riemen,
handtassen en schoenen zijn (de schoenen graag aan elkaar gebonden). Zie voor verdere informatie ook de bijlage. Voor elke
ingeleverde kilo ontvangen wij € 0,30. Vanaf 29 maart t/m 20 april kunt u uw kledingzakken inleveren bij de ingang van de
pleinen. Op 21 april wordt de kleding bij school opgehaald.
Met vriendelijke groet, de oudervereniging/medezeggenschapsraad en team
INFORMATIE UIT DE GROEPEN
GROEP 1 EN 2
Pasen is inmiddels voorbij. We hebben een kip in de klas die af en toe wel eens een ei legt. De kinderen zijn steeds weer
nieuwsgierig wat er in het ei zal zitten....De kinderen hebben zelf ook eieren getekend en geknutseld. Groep 2 is op dit moment
bezig met papier-maché... en wat dit wordt..? U moet nog even geduld hebben.
Inmiddels is het lente geworden en zijn we begonnen met het thema ‘dieren van de boerderij’. We beplakken de ramen met
allerlei geverfde dieren en zullen ook nog gaan knutselen over dit thema. Als uw kind iets heeft voor de kijktafel, dan mag dat
meegenomen worden naar school. Er hangt al een kop van een ezel, maar we willen het nog verder uitbreiden.
We hebben sinds gisteren logeetjes in de klas, nl...... kikker- en paddendril!
GROEP 7/8
EINDTOETS GROEP 8
Het blijkt dat de datum die vermeld stond voor de afname van de Eindtoets (Iep-toets) niet klopt. De Eindtoets voor groep 8 is
op dinsdag 20 en woensdag 21 april. Het is dus een week later.
IEPTOETS
De leerlingen van groep 8 maken op dinsdag 20 en woensdag 21 april de Ieptoets.
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
De leerlingen van groep 7 krijgen, tijdens de afname van de Ieptoets voor groep 8, begeleiding van juf Sabien en werken
volgens hun weekplanning aan de reguliere vakken, zoals rekenen, begrijpend lezen en technisch lezen.
GROEP 7/8 ALTERNATIEF SCHOOLVOETBALTOERNOOI 2021
De voetbalchallenges zijn begonnen. Zoals jullie wellicht al hebben vernomen van jullie kinderen en al hebben kunnen lezen in
de vorige info, doet groep 7/8 dit jaar mee aan een alternatief voetbaltoernooi. Hiervoor doen wij allerlei challenges: het
doorkoppen van een ballon en deze uiteindelijk in een prullenbak koppen, een hooghoudchallenge en deze week een
slalomchallange. Volgens de laatste tussenstand staan we op dit moment op de 6e plaats. Op woensdagmiddag 14 april vindt
de afsluiting van het voetbaltoernooi plaats. Vanaf ongeveer 13:00 uur tot 14:00 uur vindt er een quiz plaats en strijden onze
leerlingen tegen de andere scholen voor de laatste punten in deze competitie. Bij het aangaan van de competitie hebben de
leerlingen aangegeven dat ze ook graag aan dit laatste onderdeel mee willen doen.
De leerlingen blijven daarom 14 april tot ongeveer 14:00 uur op school. Zouden jullie erom willen denken dat ze woensdag
hun lunch en drinken meekrijgen?
STAGIAIRE IN GROEP 7/8
Vanaf maandag 12 april tot aan de zomervakantie komt Elise Mulder, oud-leerling van onze
school, op maandag en dinsdag stagelopen in groep 7/8.
EVEN VOORSTELLEN
Hallo, mijn naam is Elise Mulder, ik ben 20 jaar en woon in Makkinga. Vanaf 12 april tot het
eind van het schooljaar ga ik op maandag en dinsdag als stagiaire in groep 7/8 aan de slag.
Momenteel zit ik in mijn derde jaar van de opleiding pedagogiek aan de NHL Stenden in
Leeuwarden. In dit derde jaar volgen we een half jaar een vrij keuzedeel. Ik heb ervoor gekozen
om ‘Leraar basisonderwijs’ als vrij keuzedeel te doen. Op obs de Stelling heb ik de mogelijkheid
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gekregen om stage te lopen. Deze school is mij al bekend, omdat ik zelf ook op obs de Stelling heb gezeten. Ik vind het daarom
ook erg leuk om hier mijn stage te mogen doen.
Mijn hobby’s zijn sporten, spelletjes spelen en met vrienden afspreken. Ik kijk er erg naar uit om te beginnen en de
aankomende tijd veel te leren.
Met vriendelijke groeten, Elise Mulder
BIJLAGEN
In de bijlagen vindt u:
• Afspraken zelfstandig werken en plein week 14 en 15 (12 t/m 23 april 2021)
• Mediatips-Mediawijzer: De beste mediatips voor kleuters op een rij. Kijken doe je met je ogen, maar zien we allemaal
wel hetzelfde?
• Ministerie van Onderwijs en Wetenschap “Handreiking uitwisseling niet-bijzondere persoonsgegevens van leerlingen
tussen school en GGD in het kader van bron- en contactonderzoek COVID-19.
• Toestemmingsformulier om gegevens aan de GGD door te geven voor bron- en contactonderzoek.

WEBSITE
• Alle informatie is ook terug te vinden op onze website www.obsdestelling.nl
• Foto’s: Paaseieren zoeken, Afscheid juf Jolly, High tea
Met vriendelijke groet,
Team o.b.s. “de Stelling”
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