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

Info nr. 6
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Voortgang plein
Afgelopen dinsdag kregen wij bezoek van wethouder
Esther Verhagen met het mooie nieuws dat ons
pleinproject de meeste punten heeft gekregen van alle
inzendingen en dat we €25.000,- euro krijgen vanuit het
Fonds Ooststellingwerf. Een prachtig bedrag waar wij erg
blij mee zijn!
Inmiddels hebben we nu een bedrag bij elkaar van ruim
€40.000,-. De komende periode gaan we nog even flink
door met het aanvragen van subsidies.
Telefoon van de burgemeester
Eind vorig schooljaar heeft onze leerlingenraad een brief geschreven aan de burgemeester,
mevrouw Korthuis, om te vragen of er een bijdrage geleverd kan worden voor ons plein. Deze brief
is niet aangekomen op de juiste plek. Wethouder Esther Verhagen heeft er deze week voor gezorgd
dat de brief alsnog op de goede plek aan is gekomen en vandaag werden wij door de burgemeester
zelf gebeld! Ze gaf aan het erg jammer te vinden dat ze de brief niet heeft ontvangen en dus ook
nog geen reactie heeft gegeven. Ze wil het graag goed maken met de kinderen en dat gaat ze doen
door een bezoek te brengen aan onze school! Wanneer dit zal zijn en hoe dit ingevuld gaat worden,
dat wordt nog besproken, maar wij vinden het natuurlijk al prachtig dat onze kinderen in gesprek
gaan met de burgemeester! Wordt vervolgd…
Te koop!!
Wij zijn druk aan het opruimen geweest op school en er zijn veel
boeken die verouderd zijn en niet meer in de boekenkast op school
thuishoren. Dit betekent niet dat er helemaal geen leuke boeken
tussen zitten! De boeken zijn te koop en u mag zelf bepalen welke
bedrag(je) u er voor over heeft, alles is welkom! De boeken liggen
in de BSO-ruimte. Er ligt ook een QR-code bij de boeken die u kunt
scannen, om een zelf te bepalen bedrag, over te maken. Naast
boeken zitten er ook nog oude werkboeken tussen van o.a.
rekenen.
Verder hebben we nog twee kasten in de aanbieding: Zie foto’s.
De grote kast kost €15,- en de kleine mag weg voor €10,-. Wie het
eerst komt…
Stagiair
Dit jaar was Ramón gestart met zijn stage bij de kleuters. Helaas
wist hij niet zeker of hij echt leerkracht wilde worden en heeft hij
door zijn twijfels besloten om te stoppen met de opleiding. Ramón, bedankt voor de tijd dat je bij
ons was en heel veel succes bij het vinden van een opleiding waarbij je je echt gelukkig voelt!
10-Minutengesprekken november op uitnodiging
De gespreksplanner staat weer open, u kunt zich deze week nog inschrijven.
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Activiteiten
Sinterklaasviering vrijdag 2 december (herhaling)
Op vrijdag 2 december verwelkomen we de Sint en zijn pieten op het grote schoolplein. Ouders en
belangstellenden zijn van harte welkom!
Tussen 8.15 en 8.30 uur: Alle kinderen komen naar school en verzamelen op het grote plein.
8.50 – 9.20 uur: De Sint en zijn pieten ontvangen de allerkleinsten van het dorp en de peuters in
het speellokaal van school. Mits de coronamaatregelen dit toestaan, mag er 1 ouder met kind(eren)
tot 4 jaar mee om de Sint een hand te geven en wat lekkers te krijgen van
de pieten.
9.30 – 12.00 uur: De Sint en zijn pieten brengen een bezoek
aan groep 1 t/m 8.
12.15 uur:
Iedereen is welkom op het plein om de Sint en zijn
pieten uit te zwaaien.
12.30 uur:
Groep 1/2 is vrij.
14:15 uur:
Groep 3 t/m 8 is vrij. (We hebben de marge uren
zo ingezet dat we twee weken meivakantie hebben.
Hierdoor houden we geen uren meer over om
groep 3 t/m 8 deze middag ook vrij te geven.)
Pietengym groep 1 t/m 4
Op vrijdag 25 november wordt er een Pietenochtend georganiseerd voor
de kinderen van groep 1 t/m 4. Op deze ochtend gaan de kinderen leuke
Pietenactiviteiten doen, zoals knutselen en Pietengym. De
Pietenactiviteiten vinden plaats in de eigen klassen en in het speellokaal
De kinderen hoeven deze ochtend geen fruit en drinken mee te nemen, want daar wordt voor
gezorgd. Als de kinderen het leuk vinden, mogen ze verkleed op school komen. Het wordt vast heel
gezellig!!! Lijkt het u leuk om te helpen? Meld u dan aan! We kunnen nog wel wat hulp gebruiken.
Oproep hulpouders!!
Tot de kerstvakantie kunnen wij bij een aantal activiteiten nog wel wat hulpouders gebruiken. We
hebben alle momenten op een rijtje gezet. U kunt zich opgeven bij de leerkrachten of door te
mailen naar directie.destelling@comprix.nl . Er hebben zich tot nu toe twee ouders aangemeld en
wij hopen dat er nog een paar aanmeldingen bij komen.
Datum:
Tijd:
Wat:
25-11-2022
8:30-12:30
Pietenochtend groep 1 t/m 4
19-12-2022
9:00-12:30
Kerststukjes maken (Alle kinderen maken twee kerststukjes; één
om zelf te houden en één om te verkopen tijdens de kerstmarkt.)
9:00 uur groep 1/2
10:00 uur groep 3/4
11:00 uur groep 5/6
12:30 uur groep 7/8
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Nieuws uit de groepen
Groep 3
Momenteel werken wij in kern 4.
De nieuwe letters in kern 4 zijn:
w, o, a, u, j. In de vorige kern hebben
de kinderen al de gelegenheid
gekregen om naast woorden zoals
‘doek’ en ‘ijs’ ook eens woorden
zoals ‘spaar’ en ‘vrij’ te lezen. Het is geen probleem als uw kind dat nog moeilijk vindt. Deze
woordjes horen nu nog niet bij de basisstof. Wel kan uw kind nu al ‘stam + t’ lezen zoals ‘vaart’ en
‘rent’, maar nog niet ‘rijdt’ of ‘wordt’.

Medezeggenschapsraad/Oudervereniging
In de bijlage treft u de jaarverslagen 2021-2022 van de OV en de MR.
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

Boemeltje
Bij Peuterspeelgroep Boemeltje hebben we de afgelopen weken aan het thema Herfst gewerkt. We
hebben met de peuters gesproken over het weer. Het kan in de herfst regenen en heel hard
waaien. Wanneer het regent doe je je regenlaarzen aan en neem je de paraplu mee. Ook heb je de
lange broek aan en een warme jas. Er is ook volop geknutseld, we hebben:
- egeltjes gemaakt van klei en hier de takjes ingedaan die we in het bos hadden gezocht.
- blaadjes aan een boom geplakt.
- aan de lampion gewerkt en de Sint Maarten liedjes geoefend.
- op donderdag 10 november, samen met de kleuters, door de school gewandeld en in alle klassen
de liedjes gezongen. Iedereen heeft genoten!
- diezelfde middag weer een inloop voor de ouders gehouden. Daar wordt volop gebruik van
gemaakt en de peuters en de ouders vinden het heel leuk.
Nu zijn we begonnen met het thema Sint. We gaan er weer een gezellige tijd van maken.
Juf Seia en Juf Nesrien van Boemeltje.

Bijlagen
-

Jaarverslag 2021-2022 MR
Jaarverslag 2022-2023 OV
Flyer beweegplein
Nieuwsbrief 2 GMR
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Agenda
Nov.
18
23
24
25
28
29
30
dec
1
1
2
5
6
6
8 en 15
13
14
15
15
19
20
21
22
22
24

Techniek Tastbaar 10-16 jaar in Heerenveen
Schoolartsbezoek groep 2 (geboren in 2017) Uitnodiging verloopt via de GGD
Muziekles groep 1/2 en groep 5/6
Pietenochtend groep 1 t/m 4
Deze week oudercontacten
Workshop Djembee groep 7/8 en workshop groep 3/4 Emmerdrums
Groep 5 t/m 8 Surprise inleveren op school
Info nr. 7
Ovb groep 1/2 en groep 5/6 workshop muziek van Thijs Oud (Niet van Ellis!)
Sinterklaasviering
Tostiweek! Ma: groep 1/2, di: groep 7/8, do: groep 5/6, vrij: groep 3/4
Workshop Djembee groep 7/8 en workshop groep 3/4 Emmerdrums
Vergadering Leerlingenraad
Keuze atelier groep 3 t/m 8
Workshop Djembee groep 7/8 en workshop groep 3/4 Emmerdrums
Juf Nynke directieoverleg
Info nr. 8
Ovb groep 1/2 en groep 5/6 workshop muziek van Thijs Oud (Niet van Ellis!)
Kerststukjes maken groep 1 t/m 8
Workshop Djembee groep 7/8 en workshop groep 3/4 Emmerdrums
Dance Battle groep 5/6
Ovb groep 1/2 en groep 5/6 workshop muziek van Thijs Oud (Niet van Ellis!)
Kerstviering
Kerstvakantie t/m 8 januari

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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