INFO NR. 19 - DONDERDAG 27 MEI 2021
AGENDA
Week
23

24

Datum
ma. 31 mei

LOVS Cito

woe. 2 juni

Praktisch verkeersexamen gr. 7/8 in
Oosterwolde
LOVS Cito

26

Generale musical
Musical opname
Info nr. 20
Schoolkamp gr. 7/8 als het kan
Schoolkamp gr. 7/8 als het kan
Schoolkamp gr. 7/8 als het kan
Leerlingen gr. 1 t/m 6 vrij

27

ma. 7 juni
do. 10 juni

25

Week

do. 10 juni
ma. 14 juni
di. 15 juni
woe. 16 juni

Datum
do. 17 juni
ma. 21 juni
do. 24 juni
ma. 28 juni
do. 1 juni
vrij. 2 juni

Leerlingen gr. 7/8 vrij,
mits schoolkamp doorgaat
MR/OV vergadering 19.30
Schoolfotograaf afscheidsfoto gr. 8
Info nr. 20
Deze week 10 min.gesprekken op
uitnodiging
Afscheid gr. 8
Rapport

DIRECTIE
WE INFORMEREN U VIA ………………..
We houden u zo veel mogelijk op de hoogte via Klasbord, mail en website.
www.obsdestelling.nl
RESULTATEN VAN DE EINDTOETS
De uitslag van de eindtoets, de Ieptoets is bekend. De leerlingen van groep 8 hebben, de toets netjes gemaakt.
De schoolscore 80,3 zit boven het landelijk gemiddelde 79,7 en dat is prima. De adviezen voor het voortgezet onderwijs
kloppen grotendeels met onze adviezen.
CONTACTGESPREKKEN
De contactgesprekken voor leerlingen van groep 1 t/m 7 zullen online worden gehouden op de middagen, ma. 28, di. 29 juni
en do. 1 juli. Voor deze gesprekken wordt na 1 juni een link via de mail toegestuurd, zodat jullie zelf kunnen aangeven wanneer
het jullie het beste uitkomt. Houden jullie er wel rekening mee, dat wanneer jullie meerdere gesprekken hebben bij andere
leerkrachten, dat het volgende gesprek er niet gelijk achteraan gepland wordt. Laat er 10 minuten tussen zitten.
Zitten de kinderen wel bij dezelfde leerkrachten, dan kan het achterelkaar aan. De gesprekken voor leerlingen van groep 6 en
groep 7 zullen 20 minuten duren, aangezien er met de ouders ook gesproken wordt over de plaatsingswijzer m.b.t. het
voortgezet onderwijs.
Na 18 juni krijgen jullie nog een link toegestuurd voor de onlinemeeting.
De gesprekken van groep 8 worden met de ouders over de eindtoets eerder gehouden juf Henriëtte maakt met jullie een
afspraak .
SCHOOLFOTOGRAAF
Op donderdag 24 juni komt de schoolfotograaf voor de afscheidsfoto van groep 8.
Aan het begin van het schooljaar, in september 2020, zijn er al portretfoto’s en groepsfoto’s gemaakt.
Zijn er nog kinderen die in september geen portretfoto hebben kunnen laten maken, omdat ze afwezig waren wegens
coronaklachten, dan mogen ze 24 juni alsnog een portretfoto laten maken. Een aantal ouders hebben al bericht gedaan, dat ze
nog graag een foto willen laten maken. Mochten er nog meer ouders zijn, die dit graag willen, dan graag even een mail sturen
naar destelling@comprix.nl
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CONTACTGEGEVENS GGD

Bij onze school zijn een aantal medewerkers van de GGD betrokken, zoals een jeugdverpleegkundige,
een jeugdarts, een doktersassistente en een pedagoog. De contactgegevens met foto’s van de medewerkers zijn te
vinden in de bijlage.
ACTIVITEITEN
MUSICAL GROEP 7/8
Op donderdag 10 juni staat de musical gepland van groep 7/8. We laten deze activiteit wel doorgaan, maar het zal zonder
publiek plaatsvinden. Het is de bedoeling om de voorstelling donderdag 10 juni door Dirk Brouwer op te laten nemen.
Ouders krijgen daarna een link om via You Tube de musical te kunnen bekijken. Deze link kan 2 - 3 weken gebruikt worden.
Zijn er ouders die de film graag als herinnering zouden willen hebben, dan kan er een usb stick naar Dirk Brouwer gebracht
worden.
DE GENERALE EN DE UITVOERING
Aangezien we de groepen binnen nog niet mogen mengen, ziet het programma er op donderdagochtend 10 juni als volgt uit:
8.45 uur - de leerlingen van groep 7/8 presenteren de liedjes aan groep 1/2
10.15 uur - de generale van de musical voor groep 3/4.
12.30 uur - na de lunch zal de uitvoering plaatsvinden voor de leerlingen van groep 5/6 en deze voorstelling zal worden
opgenomen door Dirk Brouwer.
SCHOOLREIS GROEP 7/8
We hebben aan de MR en de ouders van groep 7/8 een voorstel voorgelegd of zij akkoord gaan met het schoolkamp voor
groep 7/8 naar Borger. Nu de coronamaatregelen weer iets versoepeld worden hebben we gekeken, wat er toch zou kunnen
met in achtneming van de coronamaatregelen. Het voorstel:
* Groep 7 en 8 gaan naar kampeerboerderij de Lentehof in Borger.
* Bij de Lentehof zijn we alleen met onze eigen groepen. Er zijn verschillende slaapvertrekken.
* Activiteiten kunnen rond en in de buurt van de kampeerboerderij plaatsvinden.
De MR en alle ouders van de leerlingen van groep 7/8 zijn akkoord en voldoende ouders zijn bereid om naar Borger te rijden
en de kinderen op woensdag weer op te halen.
Zo het nu lijkt gaat het schoolkamp door op ma. 14 t/m woe. 16 juni a.s.
Zie voor de locatie: https://lentehof.nl/de-accommodaties/lentehof-familie/
INFORMATIE UIT DE GROEPEN
SCHOOLKORFBALCHALLENGE VOOR GROEP 3 T/M 6
Helaas kan het schoolkorfbaltoernooi ook dit jaar niet in zijn normale vorm doorgaan. Daarom is er besloten om er een online
scholencompetitie van te maken, die zich richt op de 3 belangrijkste aspecten van het korfbal; gooien/ vangen, scoren en
(samen)spel.
Aangezien het voetbaltoernooi zich richtte op groep 7/8, richt het schoolkorfbal zich op de groep 3/4 en groep 5/6.
Wat is de bedoeling?
De klas wordt uitgedaagd om iedere week een opdracht te voltooien, waarmee je punten kunt scoren. Na vier weken en dus
vier verschillende opdrachten, wordt er gekeken wie het hoogste aantal punten heeft behaald en deze klas kan een leuke prijs
winnen!
Er zijn 2 competities, één voor de groepen 3 /4 en de ander vóór de groepen 5/6.
De leerlingen van groep 3 t/m 6 zijn al druk met de opdrachten aan het oefenen voor de schoolkorfbalchallenge.
Zie de foto’s op de website www.obsdestelling.nl De bekendmaking van de uitslag zal zijn op woensdag 16 juni.
GROEP 7/8 PRAKTISCH VERKEERSEXAMEN
Op woensdagochtend 2 juni doen de leerlingen van groep 7/8 mee aan het praktisch
verkeersexamen in Oosterwolde.
Ze leggen allemaal een route af in Oosterwolde, waarbij ze onder meer beoordeeld
worden op hoe zij als verkeersdeelnemer letten op de verkeersborden, de hand
uitsteken bij het afslaan, goed uitkijken en op tijd stoppen.
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Op donderdag 20 mei hebben de leerlingen de route al even gefietst met juf Henriëtte en een aantal ouders.
Voor deelname aan het verkeersexamen is een veilige fiets wel een voorwaarde, als de fiets niet goed gekeurd wordt mag er
niet deelgenomen worden aan het verkeersexamen. In de bijlagen is te lezen waaraan een veilige fiets moet voldoen en is ook
de route van het verkeersexamen toegevoegd om eventueel de route nog even te fietsen.
In bijgaande link meer informatie over het praktisch verkeersexamen, de veelgemaakte fouten van leerlingen tijdens het
examen en hoe je je nog beter kunt voorbereiden op het examen. https://vvn.nl/nieuws/samen-oefenen-helpt-voorkomveelgemaakte-fouten-tijdens-het-vvn-verkeersexamen?utm_campaign=ed66848f0fEMAIL_CAMPAIGN_2019_04_15_08_01_COPY_01&utm_medium=email&utm_source=Basisscholen%20met%20lidmaatschap
%20VVN%20en/of%20Educatielijn&utm_term=0_05b8b12604-ed66848f0f-68498219
GROEP 1 EN 2
Wybren is 4 jaar geworden! Welkom bij ons in de groep!
We zijn gestart met het thema ‘Kunst’. De kunstenaar Kandinsky staat bij ons centraal. We tekenen en verven er op los, maar
zijn ook op andere manieren met kunst bezig. Bouwen bijvoorbeeld, de kinderen maken prachtige bouwwerken van blokken,
eierdozen en wc rollen. Qua muziek hebben de kinderen kennis gemaakt met ‘De vier jaargetijden’ van Vivaldi.
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.
MEDEZEGGENSCHAPSRAAD/OUDERVERENIGING
De MR heeft op 12 mei een MR vergadering gehad. Deze vergadering heeft online via Teams plaats gevonden.
Het eerste halfuur hebben we een gezamenlijke vergadering gehad met de leden van de Oudervereniging.
Naast het vaste agendapunt mededelingen vanuit directie, team, MR & OV zijn de volgende punten nog aanbod geweest;
• Kennismakinggesprek met GMR lid Paulien Reinke
• Subsidies extra handen in de klas n.a.v. sluiting scholen; Onze onderwijsassistent Sabien krijgt 8 uren extra tot aan de
zomervakantie. Deze uren worden ingezet voor pre-teaching, remedial teaching en ondersteuning in de klas op
gebied van:
* Technisch lezen
* Begrijpend lezen
* Spelling
• Pauzes groepen 3 t/m 8; Deze zullen weer gezamenlijk plaats gaan vinden.
• Zelftest; Puur bedoeld voor ons als team en BSO leidsters.
• Nationaal Programma Onderwijs binnen Comprix; De zelfevaluatie van de school zal worden aangevuld met een
onderdeel ‘schoolscan NPO’. Er komt een keuzemenu met effectieve interventies vanuit het ministerie. Er zal ook
een link gelegd worden met de conclusies vanuit De Staat van het Onderwijs, door te kiezen voor interventies die
zorgen voor duurzame verbeteringen. Dit bovenstaande wordt nog vervolgd. Zodra er een voorstel is zal dit
besproken worden met de MR aangezien zij instemmingsbevoegdheid hebben.
• Formatie 2021-2022; Er is een brief gestuurd naar de bestuurders Comprix, namens MR, team en directie, om de zorg
over de eventuele wisselingen in het team m.b.t het nieuweschooljaar.
• Veilige schoolomgeving; Er zal een brief namens MR/OV en werkgroep verkeersveiligheid naar de gemeente verstuurd
worden met verzoek voor zichtbaarheid school d.m.v. bijvoorbeeld Schoolzone (potloden, schoolzone op het
wegdek).
• Leerlingen van groep 5 t/m 8 zijn ontwerpen aan het maken voor borden voor de Kiss en Go strook op het
parkeerterrein bij de kleuters
BIJLAGEN
In de bijlagen vindt u:
• Afspraken zelfstandig werken en plein week 23 en 24 (1 t/m 4 juni 2021), schoolweek 36 en 37
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•
•
•

Route Praktisch verkeersexamen gr. 7/8 in Oosterwolde
Handleiding. Waar moet de fiets aan voldoen?
Contactgegevens van de medewerkers van de GGD voor onze school

WEBSITE
•
•
•

Alle informatie is ook terug te vinden op onze website www.obsdestelling.nl
Foto’s: Oefenen schoolkorfbalchallenge groep 3 t/m 6
Project Kunst

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