INFO NR. 2 - DONDERDAG 9 september 2021
AGENDA
Week

Datum

Week

36

do. 9 sept.

Info nr. 2

37

ma. 13 sept.

Spelletjesmiddag
Kennismakingsgesprekken voor
ouders van groep 3, 5, 6 en 7
a.d.h.v. kijklijsten
Groep 5/6 Toets Taal thema:
Ziekenhuis
Schoolfotograaf voor portret en
groepsfoto’s
Sportdag leerlingen groep 8
Comprix

di. 14 sept.
do. 16 sept.
vrij. 17 sept.
38

do. 23 sept.

39

ma. 27 sept.
woe. 29 sept.

Info nr. 3
MR/OV vergadering 19.30 uur
Kinderpostzegels

40

41

43

Datum
woe. 6 okt.

Start Kinderboekenweek

do. 8 okt.

Info nr. 4

ma. 11 okt.

Voorleeswedstrijd gr. 3 t/m 8

vrij. 15 okt.

ANWB Streetwise voor gr. 1 t/m 8

za. 16 okt.

Herfstvakantie t/m zo. 24 okt.
Weer naar school
Info nr. 5

ma. 25 okt.
do. 28 okt.

DIRECTIE
WE INFORMEREN U VIA ………………..
We houden jullie zo veel mogelijk op de hoogte via het Ouderportaal, mail en website.
• Protocol Corona Basisonderwijs 20 augustus 2021 (zie bijlage) is ook terug te vinden op onze website
www.obsdestelling.nl .

•

Zie ook memo Comprix en Beslisboom versie 20 aug. 2021 ( zie bijlage)

GEBRUIK OUDERPORTAAL I.P.V. KLASBORD
Zoals een aantal ouders al hebben gehoord tijdens de informatieavond gaan we starten met een nieuwe app voor alle ouders
van groep 1 t/m 8. Dit ouderportaal is ook gekoppeld aan de website en kan als app geïnstalleerd worden op telefoon en
tablet. Via deze app kan de communicatie tussen school en thuis eenvoudiger. Volgende week krijgen jullie een link
toegestuurd om de app te installeren. Tevens krijgen jullie volgende week via de schoolmail informatie hoe de app
geïnstalleerd kan worden.
Lukt het niet om de app te installeren, meldt het probleem dan even bij de desbetreffende leerkracht via de
MAILADRESSEN VAN DE LEERKRACHTEN:
Het schoolmailadres is: 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 en lianne.busstra@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.
HOOFDLUISCONTROLE
Vorige week woensdag (1 september) is de hoofdluiscontrole weer opgepakt. Fijn dat we kunnen melden, dat er geen
hoofdluizen zijn gesignaleerd
Het blijft belangrijk, dat u ook zelf uw kind(eren) blijft controleren op de aanwezigheid van hoofdluis en neten. Mocht u deze
ontdekken op het hoofd van uw kind(eren), wilt u dit dan melden via de mail aan de desbetreffende leerkracht of
destelling@comprix.nl
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PROMOTOUR KUNST & COO
Donderdagmiddag 9 september kwam een aantal docenten van Kunst & Coo een presentatie geven op het plein om hun
naschoolse cursusaanbod te presenteren. Dit werd gedaan met een mini optreden van een half uur. Het team van Kunst &
COO verzorgde een aantal interactieve optredens d.m.v. bewegen, theater, bodypercussie en zang voor de kinderen van groep
3 t/m 8. Het werd een gezellige muzikale happening. Zie flyer in de bijlage en zie voor foto’s de website www.obsdestelling.nl
ACTIVITEITEN
ONTHULLING VAN DE BORDEN EN INGEBRUIKNAME “TÚT EN D’R ÚT” PLEK
Op woensdag 8 september is de “Tút en d’r út” plek op het parkeerterrein bij de
kleuters feestelijk in gebruik genomen. Ze zijn prachtig geworden! Wethouder Marian
Jager onthulde de mooie“Tút en d’r út” borden van Dinthe, Tessa en Nynke. Vanaf nu
wordt er gebruik gemaakt van deze plek om de kinderen veilig uit te laten stappen en de
ouder/verzorger kan daarna zo met de auto weer wegrijden.
De “Tút en d’r út” plek wordt zichtbaar gemaakt via dubbele belijning en door de unieke
borden nieuwe borden. Er mag hier niet geparkeerd worden tijdens de schooltijden
(Vanaf een kwartier voor tot een kwartier na schooltijd).
SCHOOLFOTOGRAAF
Op donderdag 16 september komt de schoolfotograaf weer bij ons op school. Er worden verschillende foto’s
van de kind(eren) gemaakt:
individuele foto - broer(s)/zus(sen) = gezinsfoto - groepsfoto – schoolfoto. Broertjes/zusjes die niet op onze school zitten
mogen ook op de gezinsfoto. Deze foto’s worden in het speellokaal gemaakt gelijk tussen 8.15 uur en 8.30 uur.
Hiervoor wachten de ouders (1 ouder per gezin) buiten op het plein bij de nooddeur aan de kant van het groene klimrek op
gepaste afstand. Door deze deur kunt u om de beurt naar binnen en weer naar buiten via de kleuterdeur.
LEERLINGENRAAD
Op maandagmiddag 13 september organiseert de leerlingenraad, zoals gebruikelijk
tijdens de Kanjerweken een gezellige spelletjesmiddag voor de leerlingen van groep
1 t/m 8. De leerlingen die zitting hebben in de leerlingenraad,
Jurre groep 5, Nicky groep 6, Jorn J en Marleen groep 7 , Tristan en Mirthegroep 8,
hebben 6 leuke spelonderdelen bedacht.
Helaas kunnen we nog geen publiek toestaan.
INFORMATIE UIT DE GROEPEN
DE KANJERWEKEN
Maandag 23 augustus zijn we weer gestart met onze jaarlijkse “Kanjerweken”. In deze weken besteden we speciaal aandacht
aan de omgang met elkaar, omgaan met teleurstellingen, ruzie, verdriet, maar we besteden ook aandacht aan fijne dingen,
zoals feesten, vriendschap en vreugde. In de bijlage vindt u informatie over de Kanjermethode. Dit is een methodiek voor de
sociaal emotionele ontwikkeling. Zie voor foto’s de website www.obsdestelling.nl
GROEP 1 EN 2
De kop is eraf…. De kleuters zijn al aardig gewend aan hun klasgenoten en de juffen. Ook Karlijn, Fenna en Jorrit zijn inmiddels
4 jaar geworden en draaien nu volledig mee. In deze eerste weken besteden we veel aandacht aan de regels en het omgaan
met elkaar. We lezen veel voor over dit thema en doen veel spelletjes om elkaar beter te leren kennen. We zijn begonnen met
het knutselen van de (elk jaar terugkerende) verjaardagskalender. Dit jaar knutselen de kinderen hun eigen verjaardagshoed.
Ze worden erg leuk!
We hebben de letter i en de letter k aangeboden. Groep 2 kan al woordjes bedenken die met deze letters beginnen.
Binnenkort gaan we werken over de herfst.
SPORTDAG COMPRIX VOOR GROEP 8
Op vrijdag 16 september wordt er voor alle groep 8 leerlingen van alle scholen van Comprix
een gezamenlijke sportdag georganiseerd in Wolvega. Juf Henriëtte gaat met de leerlingen
en een aantal ouders naar Wolvega. Voor groep 7 hebben we dus vervanging nodig.
Aangezien er een te kort aan leerkrachten is, zullen we deze vervanging binnen het team moeten op te lossen. Daarom zal juf
Iepie vrijdagochtend groep 7 les geven. ’s Middags is groep 8 met juf Henriëtte weer op school aanwezig.
De leerlingen van groep 8 moeten uiterlijk om 8.15 uur op school zijn. We vertrekken om 8.20 uur.
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Benodigdheden: gymkleren en sportschoenen voor binnen en daarnaast sportschoenen voor buiten. Fruit, drinken en lunch.
De leerlingen van groep 7 komen op het normale tijdstip naar school.
NIEUWS BUITEN DE SCHOOL
DE KINDERKEI ORGANISEERD NASCHOOLSE ACTIVITEIT VOOR ALLE KINDEREN!
Hallo allemaal,
Op dinsdag 21 september organiseren de Kinderkei en Scala weer een superleuke activiteit in de
gymzaal. We gaan samen 10 tellen in de Rimboe spelen! Om te zorgen dat het leuk is voor
iedereen maken we twee groepen. ( Groep 1 t/m 4 14:30–15:15 uur en groep 5 t/m 8 15:30-16:15
uur) Voor meer info kijk even op de flyer en geef je vooral op bij de BSO. Hopelijk tot de 21 ste!
BIJLAGEN
In de bijlage vinden jullie:
• Afspraken m.b.t. zelfstandig werken en plein schoolweek 4 en 5 van ma. 13 t/m vrijdag 24 sept.
• Protocol Corona Basisonderwijs 20 augustus 2021
• Memo Comprix Corona en Beslisboom versie 20 aug. 2021
• Flyer “Leuke activiteit voor alle leerlingen in de gymzaal op di. 21 sept. 2021”
• Flyer Kunst & Coo Open dag 25 september 2021
WEBSITE
Alle informatie is ook terug te vinden op onze website www.obsdestelling.nl
Foto’s van:
• Kanjerweek 2 en 3
• Onthulling borden “Tút en d’r út” plek
• Kunst & Coo promotour

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