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Hopelijk kunnen de scholen weer open
MR/OV vergadering online

DIRECTIE
VERTREK MEESTER MARCO
Vorige week donderdag hebben we iedereen geïnformeerd over het vertrek van meester Marco. Hij heeft de baan
geaccepteerd, om als gedragsspecialist aan de slag te gaan bij De Stipe. De Stipe is het ondersteuningsteam Primair Onderwijs
Zuidoost Friesland en heeft een ondersteunende en verbindende rol bij het realiseren van passend onderwijs voor leerlingen
op de (speciale) basisscholen in Zuidoost Friesland.
Wij vinden het natuurlijk erg jammer dat meester Marco weggaat, maar begrijpen ook dat dit, na 25 jaar als leerkracht te
hebben gewerkt aan onze school (waarvan 7 jaar in combinatie als IB-er) een logisch vervolg is en een hele mooie nieuwe
uitdaging. Wij wensen meester Marco heel veel plezier en succes met deze nieuwe uitdaging.
HOE VERDER
De opvolger van meester Marco is bekend. Sicco Dekker, nu nog 5 dagen werkzaam bij o.b.s. de Riemsloot in Appelscha, zal per
1 februari op maandag, dinsdag en woensdag les gaan geven aan de leerlingen van groep 5 en 6. Volgende week maandag,
dinsdag en woensdag draait hij al mee bij ons op school en wordt hij geïnformeerd over de gang van zaken in groep 5/6.
Op donderdag en vrijdag blijft hij lesgeven in Appelscha. Zie voor kennismaking met meester Sicco het kopje “NIEUWS UIT DE
GROEPEN”.
Juf Lisanne zal op donderdag en vrijdag les geven aan de leerlingen van groep 5/6 en op woensdag is ze aanwezig voor
ondersteuning in deze groepen.
We zijn blij dat de vacature is opgevuld en dat we dat we een nieuwe mannelijke collega kunnen verwelkomen in ons team.
Meester Sicco wij wensen jou heel veel plezier en succes bij ons op school!
IB-VACATURE
De IB-vacature hebben we intern kunnen invullen. Juf Sandra leerkracht van groep 1/2 heeft aangegeven deze taak wel op zich
te willen nemen. Zij blijft op maandag en dinsdag lesgeven in groep 1/2 en zal op donderdag IB werkzaamheden gaan
oppakken. Juf Sandra wordt hierbij begeleid door meester Marco. De hele maand februari heeft meester Marco nog 2 dagen IB
voor de afronding en begeleiding van juf Sandra. Daarna is de begeleiding tot aan de zomervakantie voor 1 keer per week een
dagdeel en 1 keer per maand 1 dag. Ook na de zomervakantie zal deze ondersteuning door blijven gaan voor 1 dagdeel per
maand.
Juf Sandra heel fijn dat jij de IB-taken gaat invullen en heel veel succes. Ook zijn we heel blij dat meester Marco haar hierbij
gaat begeleiden.
WE INFORMEREN U VIA ………………..
We houden u zo veel mogelijk op de hoogte via Klasbord, mail en website.
Update Protocol Corona Stichting Comprix (versie 5.2) 1 december 2020 en de ouderbrief namens ons bestuur Comprix is
terug te vinden op onze website www.obsdestelling.nl.
DE BRITSE CORONAVARIANT IS VEEL BESMETTELIJKER
Tot nu toe werd ervan uitgegaan dat kinderen nauwelijks een rol spelen bij de verspreiding van het corona virus. De nieuwe
Britse coronavariant is veel besmettelijker dan de oude variant en het blijkt dat het virus zich verspreidt onder alle
leeftijdsgroepen.
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Het OMT adviseert om kinderen onder de 12 jaar ook te testen bij Covid gerelateerde klachten. Het OMT geeft dit advies na de
vondst van de Britse variant van het Coronavirus. Het kabinet neemt dit advies over. Over de praktische uitwerking volgt de
komende week (week 4-8 januari) meer informatie.
Nu kinderen moeten testen bij klachten die kunnen horen bij Covid19, zullen de protocollen (en de beslisboom)
hoogstwaarschijnlijk wijzigen en zullen kinderen met Covid gerelateerde klachten (verkoudheid, keelpijn, loopneus) niet naar
school mogen komen.
Op dit moment is er nog geen wettelijk kader, toch doen wij een dringend verzoek aan ouders om kinderen met Covid-19
gerelateerde klachten (verkoudheid, keelpijn, loopneus) thuis te houden.
De komende weken geldt dit voor de kinderen die naar de noodopvang gaan.
SCHOLEN BLIJVEN DICHT TOT MAANDAG 8 FEBRUARI 2021
Door de hoge besmettingscijfers en de toenemende druk op de zorg ziet het kabinet het niet zitten om de basisscholen en
kinderopvanginstellingen eerder te openen dan gepland. De locaties blijven wel open voor noodopvang van kwetsbare
kinderen en kinderen van ouders met een cruciaal beroep. Deze sluiting zal in ieder geval tot maandag 8 februari 2021 duren.
De kinderen van de scholen van Comprix blijven onderwijs op afstand krijgen.
NOODOPVANG VOOR OUDERS MET VITALE BEROEPEN
1. De school (teamleden) vangen de kinderen op onder schooltijd van 8.30 uur tot 14.15 uur en op woensdag tot 12.30 uur.
2. De leerkrachten zijn op school aanwezig en geven de onlinelessen vanuit hun leslokaal.
3. De kinderen die opgevangen worden kunnen de onlinelessen in hun eigen lokaal met hun eigen leerkracht volgen en/of
zelfstandig in een andere ruimte met de onderwijsassistent.
4. De leerlingen die gebruik maken van de noodopvang moeten wel hun thuiswerkpakketten en geleende Chromebooks die
dagen meenemen naar school.
5. Buiten de schooltijden om (voorschoolse en de buitenschoolse opvang) wordt de noodopvang geregeld door de Kinderkei.
Voor noodopvang bij de Kinderkei kunt u contact opnemen met 0561 851 066 kantoor van de Kinderkei of via de mail
info@dekinderkei.nl .
6. Mocht u als ouder een vitaal beroep uitoefenen (https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid19/ouders-scholieren-en-studenten-kinderopvang-en-onderwijs/cruciale-beroepen) en heeft u noodopvang nodig wilt u
dit dan via de mail aan Iepie doorgeven info@obsdestelling.nl ?
DRAGEN MONDKAPJES
Externen die binnen de school komen moeten klachtenvrij zijn, geen nauwe contacten hebben met het personeel van school
en een mondkapje dragen.
ACTIVITEITEN
* GEPLANDE ACTIVITEITEN GAAN NIET DOOR
Helaas kunnen onderstaande geplande activiteiten die op de Infokalender vermeld staan niet doorgaan.
- Het schoolschaatsen voor de groepen 5 t/m 8 is afgelast. Verplaatsen naar een andere periode is helaas niet mogelijk.
- De LOVS toetsweken worden doorgeschoven. Er is besproken met het bestuur van Comprix om de toetsen af te gaan nemen,
als de leerlingen 1½ tot 2 weken weer fysiek onderwijs hebben gevolgd.
- Dit betekent ook dat de oudergesprekken later zullen plaatsvinden en de rapporten later worden meegegeven.
- De oudergesprekken met ouders en leerlingen van groep 8 voor het voortgezet onderwijs zullen in februari plaatsvinden.
Hiervoor krijgt u binnenkort een uitnodiging.
Als er duidelijkheid is, wanneer de scholen weer open mogen, zullen wij jullie informeren over de data.
MEDEZEGGENSCHAPSRAAD/OUDERVERENIGING
De MR heeft vorige week dinsdag een MR vergadering gehad. Deze vergadering heeft online via Teams plaats gevonden.
Elke vergadering start met een kort gezamenlijk overleg tussen een afgevaardigde van de OV & MR. Eens per kwartaal zullen
alle OV leden aanschuiven bij de start van de vergadering.
Naast het vaste agendapunt mededelingen vanuit directie, team, MR & OV zijn de volgende punten nog aanbod geweest;
• Thuiswerken online sinds 4 januari 2021; iedereen is positief met de huidige opzet. Helaas zijn er af en toe problemen
met de verbinding.
Frequenter online met de leerlingen is erg prettig. Wel is het erg intensief.
Bewuste keuze dat de leerkrachten vanuit school lesgeven. Het is zo ook handiger de noodopvang te realiseren. Het
team is op hun werkdagen op school aanwezig.
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Verkeerswerkgroep; als school zijn wij nog zoekende naar een verkeersouder. Mocht u interesse hebben dan kunt u
zich aanmelden bij Iepie.
Zakelijke ouderavond; alle jaarverslagen zijn besproken en akkoord bevonden. Binnenkort wordt u hierover verder
geïnformeerd.
Gesprek tussen directie en beleidsmedewerker onderwijs Comprix; het Jaarplan 2020-2021 is
besproken. Wat is er gedaan, hoe is het gegaan en wat zal het team verder gaan oppakken? De beleidsmedewerker is
zeer positief over onze ontwikkelingen.
Invulling van de zakelijke ouderavond; er zal de volgende MR/OV vergadering een brainstorm sessie plaatsvinden met
als onderwerp ‘Hoe zou de zakelijke ouderavond een betere invulling kunnen krijgen?”
Ouderportaal; via het Ouderportaal kunt u op de hoogte blijven van o.a. het laatste schoolnieuws, inschrijving voor
oudergesprekken, vragen voor hulp bij activiteiten enz.
Het Ouderportaal wordt gekoppeld aan de website en kan gebruikt worden via een app.
Als school zullen wij mee gaan doen aan een pilot. De leerkrachten van groep 3/4 zullen dit gaan oppakken.
Desbetreffende ouders zullen hier nog over geïnformeerd worden.
Het is de bedoeling dat het Ouderportaal in alle groepen ingevoerd gaat worden.
School sponsoren; er is afgesproken om dit jaar geen bijdrage te vragen van de sponsoren. Dit vanwege de huidige
coronacrisis.

INFORMATIE UIT DE GROEPEN
* EVEN VOORSTELLEN
Hallo, mijn naam is Sicco Dekker.
Ik woon met mijn vrouw en 3 kinderen in Havelte. We hebben twee zonen van 13 en 8 en een
dochter van 10.
Binnenkort zal ik de lesgevende taken van meester Marco in groep 5/6 overnemen. Zoals het nu lijkt
zal ik dat eerst online doen. Dit is natuurlijk niet ideaal maar helaas is dit momenteel de realiteit.
Hopelijk zal het snel mogelijk zijn om elkaar in levenden lijve te ontmoeten.
Tijdens de zomervakantie ben ik met mijn gezin weer teruggekeerd naar Nederland. Hiervoor hebben
we ruim 12 jaar met veel plezier in Canada gewoond.
In Canada hebben we ons eerst gevestigd in het noorden van Alberta in het plaatsje Grande Cache.
Mijn vrouw was hier dokter. Na een jaar of 6 zijn we naar wat dichter bevolkt gebied vertrokken en
zijn we in de buurt van Calgary, in Bragg Creek gaan wonen.
In zowel Canada als Nederland ben ik altijd binnen het onderwijs werkzaam geweest en heb in verschillende functies veel
ervaring opgedaan die ik nu op De Stelling hoop te kunnen gebruiken. In Nederland heb ik gewerkt als groepsleerkracht en
directeur.
De laatste jaren heb ik in Calgary voor een Educational Service Bureau en de Universiteit van Calgary gewerkt. Op de
universiteit gaf ik Nederlands en via het onderwijs bureau was ik bezig met de begeleiding van jonge kinderen met een soort
persoonsgebonden budget.
Sinds het begin van dit schooljaar ben ik weer aan het werk in het basisonderwijs. Momenteel op obs De Riemsloot in
Appelscha. Ik verzorg daar de vervanging van een collega in groep 7. Mijn collega komt weer op parttimebasis terug en samen
met haar zal ik deze groep tot het einde van het schooljaar blijven lesgeven.
Maandag t/m woensdag ben ik op De Stelling en de andere dagen werk ik in Appelscha.
Zoals ik hierboven al schreef hoop ik dat we elkaar heel snel op school kunnen ontmoeten.
* GROEP 3 LEZEN
Volgende week gaan wij starten met kern 8
In het ankerverhaal ‘Een koninklijke maaltijd’ gaan Eef en Tom logeren bij hun oma. Het buurjongetje van oma, Lin, komt ook.
Het wordt een groot feest met verkleedpartijen en toneelstukjes. Vervolgens gaan wij lezen in het leesboekje. Hierin lezen wij
een verhaal over hoe oma een taart had willen bakken.
De nieuwe woordtypen in kern 8 zijn:
• woorden van één lettergreep die beginnen én eindigen met twee medeklinkers, zoals: sterk;
• woorden van één lettergreep die eindigen op -b of -d, zoals: web en goud;
• woorden van één lettergreep die eindigen op -nk, zoals: bank;
• woorden van één lettergreep die eindigen op -ch(t), zoals: lach en bocht;
• woorden van één lettergreep die beginnen met een schr-, zoals: schrift;
• verkleinwoorden van twee lettergrepen, zoals: muisje, boompje en stoeltje;
• woorden van één lettergreep die eindigen op -a, -o, of -u, zoals: sla, vlo en nu.
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* INFORMATIE OVER HET INLOGGEN
Om bij de digitale leeromgeving te komen doorlopen jullie de volgende stappen:
Ga naar de website: www.moo.nl
• Gebruikersnaam: vul de naam van de groep van uw kind(eren) in
bijvoorbeeld: groep4@obsdestelling.nl
• Wachtwoord: 12345678
• Vervolgens komt uw kind in de leeromgeving die school hanteert.
• Uw kind kan zelf nu zijn/haar naam aanvinken en het wachtwoord intoetsen dat op school
ook gebruikt wordt.
De kinderen die een Chromebook van school hebben, kunnen op de hun bekende manier inloggen.
ZIJN ER VRAGEN ONDUIDELIJKHEDEN
Mocht u vragen hebben of zijn er onduidelijkheden dan kan er contact opgenomen worden met de leerkrachten:
Voor groep 1 en 2 – marita@obsdestelling.nl en sandra@obsdestelling.nl
Voor groep 3 en 4 – heleen@obsdestelling.nl
Voor groep 5 en 6 – marco@obsdestelling.nl vanaf 2 febr. 2021 sicco@obsdestelling.nl
Voor groep 7 en 8 – henriettemoek@obsdestelling.nl
Of neem contact op met school (Iepie) info@obsdestelling.nl of tel. 0516 441439 op schooldagen van maandag t/m
donderdag.
BIJLAGEN
In de bijlagen vindt u:
- In de 1e week van de zomervakantie zal de Stellingwerfse Voetbalweek worden gehouden. Tijdens deze week gaan jongens
en meisjes van 6 t/m 15 jaar bezig met allerlei leuke voetbalactiviteiten. Zie voor verdere informatie de bijlage. Er kan
ingeschreven worden via : www.stellingwerfsevoetbalweek.nl
WEBSITE
•

Alle informatie is ook terug te vinden op onze website www.obsdestelling.nl

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