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Info nr. 2

2022-2023

Leerlingenraad
Vorige week maandag waren de verkiezingen van de
leerlingenraad. De volgende kinderen zullen zich dit
schooljaar inzetten voor de school:
Groep 5: Mila Visser
Groep 6: Jurre Jenema
Groep 7: Beer Berendsen en Iris Drint
Groep 8: Mercedes Berendsen en Dinthe van Kooten
Met heel veel enthousiasme namen de leerlingen
afgelopen dinsdag deel aan de eerste vergadering.
Onderwerpen:
Leerlingenraad 2022-2023
- Het plein en de Jantje Beton actie
- De sfeer op school, op het plein en in de klassen
- Spelletjesmiddag op dinsdag 11 oktober. Thema: “Gi-ga-groen!”. Ze gaan nu thuis
nadenken over een passende invulling van de middag. Tijdens de volgende vergadering op
dinsdag 20 september gaan we het hier verder over hebben.
Ouderportaal
Ouders kunnen berichten en foto's van het vorige schooljaar die ze hebben aangeklikt als favoriet
terugvinden bij: Mijn archief.
De Kinderboekenweek 2022
De Kinderboekenweek start op woensdag 5 oktober en
duurt t/m 16 oktober. Het thema is “Gi-ga-groen!”.
Lekker met je kinderen het bos in, schelpen en
krabbetjes zoeken op het strand of plantjes in de tuin
zetten. Maar je samen ook realiseren hoe kwetsbaar
natuur is en kijken wat je kunt doen om haar te beschermen. De natuur is vaak een bron van
inspiratie voor kinderboeken.
Andy Griffiths en Terry Denton, auteurs van de populaire De waanzinnige boomhut-reeks, maken
als eerste buitenlandse auteur en illustrator het Kinderboekenweekgeschenk voor de 68ste
Kinderboekenweek.
De Kinderboekenweek is de grootste leesbevorderingscampagne voor kinderen in Nederland en
heeft als doel zoveel mogelijk kinderen te enthousiasmeren om boeken te lezen.
Het Kinderboekenweekgeschenk wordt cadeau gedaan door de boekwinkel tijdens de
Kinderboekenweek bij aankoop van ten minste € 12,50 aan kinderboeken. Het prentenboek is
tijdens de Kinderboekenweek te koop voor € 7,25. Zie voor verder informatie over de
Kinderboekenweek, leuke boekentips en voorleestips de bijlages bij deze Info en
https://kinderboekenweek.nl
Tijdens de Kinderboekenweek worden er in de klassen verschillende activiteiten georganiseerd!
(kijk onder het kopje activiteiten)

1

Oosterhuisweg 7
8423 TG, Makkinga
Telefoon: 0516-441439
directie.destelling@comprix.nl
www.obsdestelling.nl

Voorleeswedstrijd
Donderdag 13 oktober vindt de jaarlijkse voorleeswedstrijd plaats. De wedstrijd bepaalt wie de
voorleeskampioen 2022-2023 van o.b.s. “de Stelling” zal gaan worden. Binnenkort vinden in de
groepen 3 t/m 8 voorrondes plaats om de groepskampioen te bepalen. Deze 6 kampioenen zullen
dan op donderdag 13 oktober hun beste beentje voor zetten. De winnaar van groep 7 of 8 gaat
zelfs door naar de volgende ronde voor de beste voorleeskampioen van Ooststellingwerf.
Sparen voor de schoolbieb
Tijdens de Kinderboekenweek organiseert Bruna de actie: ‘Sparen voor je schoolbieb’. Wij willen
graag het (voor)lezen van kinderboeken stimuleren en zouden het leuk vinden om samen met jullie
en de kinderen onze schoolbibliotheek uit te breiden met de nieuwste, spannendste en leukste
kinderboeken! Mochten jullie van 5 t/m 16 oktober 2022 één (of meerdere) kinderboek(en) kopen
bij de Brunawinkel en de kassabon vóór 8 november 2022 op school inleveren, dan kunnen wij deze
kassabonnen weer inleveren bij de Brunawinkel.
Hier worden de kassabonbedragen bij elkaar opgeteld en wij mogen dan t/m 14 december 2022
voor 20% van het totale kassabonbedrag nieuwe leesboeken uitzoeken in de Brunawinkel. De
school ontvangt hiervoor een waardebon. Wij hopen dat jullie samen met jullie kind(eren)
meedoen, want leesplezier creëren we samen!
Personele bezetting
Afgelopen week was juf Henriëtte helaas ziek, maar we hebben gelukkig geen
klas naar huis hoeven te sturen. Juf Nynke heeft lesgegeven aan groep 7/8. Juf
Lianne wil wel wat extra werken en zal daarom op maandag 19 en 26
september lesgeven aan groep 3/4, zodat juf Nynke weer andere taken kan
doen. Prettig hoe we dit met elkaar op kunnen lossen!

Activiteiten
Jantje Beton actie 14-28 september
Op het ouderportaal heeft hierover informatie gestaan. De actie duurt van 14 t/m 28 september via
machtiging > online t/m 31 oktober. Doordat we dit jaar hebben gekozen voor de Jantje Beton
actie, zal er dit jaar niet worden deelgenomen aan de Kinderpostzegelactie.
Gouden Weken challenge 12-30 september
Deze week zijn we gestart met de gouden weken challenges! Drie weken lang gaan de kinderen van
groep 3 t/m 8 de uitdagingen aan. Iedere maandag kan er een instructievideo bekeken worden wat
de challenge die week is. De kinderen voeren dit uit en maken er een filmpje van. Deze moet op de
vrijdag ingeleverd worden. Deze challenges worden door Scala-buurtsport georganiseerd en de
groepen met de mooiste, origineelste video’s maken kans op een prijs! Een mooie manier om te
werken aan de groepsvorming!
Programmeerlessen groep 1/2
De kleuters krijgen drie keer programmeerles van studenten van het
Friesland College. Hiervoor zullen ze B-bots of Let’s go Code
gebruiken. Na afloop van de lessenserie mogen wij de leskisten nog
drie weken houden, zodat we zelf ook nog kunnen
programmeren met de kinderen.
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Ketliker Skar groep 7/8 op 6 oktober
Op donderdag 6 oktober brengt groep 7/8 een bezoek aan het Ketliker Skar. Samen met een
excursieleider zullen de kinderen op ontdekkingstocht gaan in dit unieke natuurgebied. Aan de
hand van veldwerkopdrachten zullen de kinderen zoveel mogelijk zelf ontdekken wat dit gebied zo
bijzonder maakt. Zo komen de kinderen meer te weten over de flora en de fauna in het gebied én
waar ze allemaal afhankelijk van zijn. Daarnaast zullen de kinderen ook in het prachtige en
binnenkort te openen bezoekerscentrum ‘It Beekpronkje’ opdrachten uitvoeren. Kortom: een
excursie die gi-ga-groen is!
Poppentheater groep 1 t/m 4 op 10 oktober
We hebben een echt poppentheater weten te regelen! Op maandag 10 oktober kunnen de
kinderen van groep 1 t/m 4, samen met de kinderen van de MR. K.J. Dijkstraschool uit Elsloo,
genieten van een poppentheater hier in Makkinga! Een vrolijk poppentheater vol verhalen met live
muziek en liedjes in het thema van de Kinderboekenweek!
Waar gaat het over?
Geniet van de vlinders en de vogels of laat je verrassen door Harry, de kat.
In een bos of park gebeurt altijd wel wat!
De voorstelling Nestje, Boompje, Beestje is gebaseerd op vier bekende
prentenboeken met als thema dieren en hun omgeving en prikkelt de
natuurlijke nieuwsgierigheid van jonge kinderen.
Het verhaal gaat over dapper durven zijn en het overwinnen van angst:
het kleine vogeltje is oud genoeg om uit te vliegen, maar dat is wel een
beetje eng. Stel je voor dat het niet lukt? Op de grond loert het gevaar!
Groep 5/6 bezoekt de Schrieversronte 12 oktober
Tijdens de Kinderboekenweek brengen de kinderen een bezoek aan de Schriversronte in
Oldeberkoop. Lezen en taal staat deze week centraal en dus past dit bezoek er prima bij! Bij de
activiteit staat de kunstkant van taal in het middelpunt.
Het ritme en de klank van het Stellingwerfs worden door de kinderen verkend, daarbij ondersteund
door de Stellingwarver Schrieversronte. Samen met muzikant Bas van Domburg brengen de
kinderen Stellingwerfse gedichten en muziek bij elkaar.
Sinterklaas
Ja, ja, het is nog wat vroeg om er over te beginnen, maar we willen u alvast laten weten dat wij het
op vrijdag 2 december op school zullen vieren. #nu al zin in

Medezeggenschapsraad/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

Peuterspeelgroep Boemeltje
In deze nieuwsbrief ook weer een stukje van Peuterspeelgroep Boemeltje.
We zijn na de vakantie begonnen met het thema “Welkom”. Hierdoor kunnen
de peuters weer aan het ritme wennen. En voor nieuwe peuters is het altijd fijn
om de indeling van een dag te weten. Dit doen we naar aanleiding van de
dagritme kaarten.
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We mochten na de vakantie 2 nieuwe peuters welkom heten. Hier zijn we heel blij mee. Zo hebben
we een mooi groepje van 11 peuters.
Inmiddels zijn we begonnen met het thema “Eten en Drinken”. We gaan het met de peuters
hebben over eten, wat is gezond en wat niet zo gezond? Wat vinden ze zelf het lekkerst? Ook gaan
we tellen; hoeveel borden moeten erop de tafel? En wat doe je op de tafel wanneer je gaat eten?
Maandag 12 september hebben we met elkaar tosti’s gemaakt. De peuters hebben gesmuld en de
zakken met brood waren helemaal leeg.
We gaan natuurlijk nog meer leuke dingen doen, zoals zelf wat lekkers maken wanneer de ouders
mogen kijken. Dit is altijd de laatste week van het thema.
Dit jaar krijgen we ook weer een fruitkistje van de Rotary Health Club. Hier zitten verschillende
soorten fruit in. De bedoeling van de kistjes is dat de peuters verschillende soorten fruit gaan
proeven. En het draagt bij aan een gezonde kinderopvang.
Natuurlijk is er ook al druk geknutseld. Zo hebben we met de playmaïs wat moois gemaakt en met
een citroen gestempeld.
Na de vakantie heeft Juf Seia een nieuwe collega erbij gekregen, Juf Nesrien. We hopen dat deze juf
het hele schooljaar blijft. Zodat er niet zoveel veranderingen zijn als de afgelopen 2 jaar.

Is uw peuter tussen de 2 en 4 jaar oud?
Laat uw peuter bij ons spelen!
Bijlagen
-

Pleinontwerp + toelichting
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Agenda
Sep
16
19
26
27
29
29
30
Okt
3
4
5
6
10
11
12
13
13
15
24

Sportdag Comprix groep 8 (zie info nr. 1)
Kennismakingsgesprekken deze week.
Juf Lianne geeft les aan groep 3/4
Juf Lianne geeft les aan groep 3/4
Programmeerles groep 1/2
OV/MR-vergadering 19.30 uur
Vergadering ouders PSZ-commissie met Nynke 8:30uur
Info nr. 3
Inleveren Jantje Beton enveloppen
Tostiweek! Ma: groep 1/2, di: groep 3/4, do: groep 5/6, vrij: groep 7/8
Programmeerles groep 1/2
Dierendag
Start Kinderboekenweek “Gi-ga-groen” t/m 16 oktober
Groep 7/8 brengt een bezoek aan Ketliker Skar (Gi-ga-groene activiteit!)
Poppentheater groep 1 t/m 4
Programmeerles groep 1/2
Activiteit voor groep 1 t/m 8 georganiseerd door de leerlingenraad
Groep 5/6 naar de Schrieversronte in Oldeberkoop
Voorleeswedstrijd
Info nr. 4
Herfstvakantie t/m 23 oktober
Inloopweek

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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