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Schoenendozen verzamelen
De kerk heeft gevraagd of de school weer mee wil doen met de “Schoenendoosactie”. Met deze
schoenendoosactie maak je van een simpele schoenendoos een heel bijzonder cadeau voor een
kind dat opgroeit in armoede. Deze schoenendozen worden uitgedeeld in bijvoorbeeld
Roemenië, Moldavië, Sierra Leone, Togo en vluchtelingenkampen op de Griekse eilanden o.a.
Lesbos. Voor de kinderen in die landen is het krijgen van de cadeaus een verrassing om nooit te
vergeten. Zie ook https://www.gainhelpt.nu/schoenendoosactie
Na de herfstvakantie gaan we met de kinderen de schoenendozen versieren. Wilt u daarom z.s.m.
een schoenendoos mee naar school geven? Het is de bedoeling dat kinderen er ook iets van
speelgoed in doen waar ze zelf niet meer mee spelen. Dit heeft niet in de vorige nieuwsbrief
gestaan, excuses. Eén speelgoedje is voldoende. Denk aan een knuffeltje, boek, klein spelletje, etc.
Coördinator veiligheid binnen onze school
Bij wie kunnen kinderen terecht als ze bijvoorbeeld gepest worden? De school heeft een
coördinator veiligheid voor leerlingen die worden lastiggevallen. De coördinator veiligheid werkt
binnen de school. Voor onze school is dat juf Sabien van Weelden. Ouders en/of kinderen kunnen
bij haar terecht voor vragen of klachten op het gebied van pesten/machtsmisbruik. Zolang juf
Sabien nog niet weer aan het werk is, neemt juf Sandra haar taak op dat gebied over.
Juf Sabien
Iedere dinsdagmiddag komt juf Sabien tijdens de pauze even bij ons op school. Na de
herfstvakantie komt ze iets eerder om administratieve taken op te pakken. Zolang juf Sabien niet
volledig werkt, is juf Nienke nog bij ons op school.
Stagiair
Sinds 3 oktober loopt Ramón van der Veen bij ons stage in groep 1/2. Hij is tweedejaars PABOstudent op de Hanzehogeschool te Groningen. Ramón, heel veel plezier en succes bij ons op
school!
Herfstvakantie
Wij willen iedereen een heel fijne herfstvakantie toewensen!
Deze is van 15 t/m 23 oktober. Na de herfstvakantie is het weer
inloopweek, dat betekent dat ouders ’s ochtends even mee naar
binnen mogen lopen om in de klas te kijken. We starten gewoon
om 8.30 uur met de lessen.

Activiteiten
Voorleeswedstrijd
De 6 voorleeskampioenen van groep 3 t/m 8 zijn bekend.
Groep 3: Felin Otten met het boek: Een dief in de tuin van Ineke Kraijo en E.Koopmans
Groep 4: Laura Mulder met het boek: Spit de lama van Monique Berndes
Groep 5: Mila Visser met het boek: Vuilnis is niet vies uit de Geronimo Stilton reeks.
Groep 6: Huub Jenema met het boek: Meester Kikker van Paul van Loon
Groep 7: Yfke de Graaf met het boek: Sloddervos van Dinand Woesthoff & Dore van Montfoort
Groep 8: Marleen v/d Wolfshaar met het boek: Soul Riders “Magische verhalen over de stallen van
Jorvik” van Helena Dahlgren
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Donderdagochtend 13 oktober vindt de voorleeswedstrijd plaats en dan ligt er voor de juryleden
een zware taak om te bepalen wie de voorleeskampioen 2022-2023 van OBS de Stelling zal gaan
worden.
De juryleden zijn:
* juf Iepie Wijshake
* Thea Winters, al jaren vrijwilligster bij het lezen bij ons op school
* Sanne Mintjes, leesconsulent van de bibliotheek in Oosterwolde
De winnaar van groep 7 of 8 gaat zelfs door naar de volgende ronde voor de
beste voorleeskampioen van Ooststellingwerf.
Sint-Maarten
Na de herfstvakantie maken alle kinderen op school een lampion en er worden Sint-Maartenliedjes
geoefend in deze periode. Groep 3/4 heeft een frisdrankfles nodig voor hun lampion. Willen jullie
die maandag, 24 oktober, meegeven aan de kinderen?
Nationaal schoolontbijt
In de ontbijtweek van het Nationaal Schoolontbijt van 7 - 11 november 2022 schuiven kinderen in
heel Nederland op school aan tafel voor een gezond ontbijt en een leuke les over de beste start van
de dag. Zo leren kinderen op een feestelijke manier hoe belangrijk het is om elke dag gezond te
ontbijten. Ook tijdens de 20e editie van de ontbijtweek maken we van gezond ontbijten weer een
feestje! Bij ons op school zal het ontbijt op woensdag 9 november plaatsvinden.
Bij het Schoolontbijt op woensdag 9 november zitten in ieder geval de volgende producten (We
gaan het zelf nog wat aanvullen):
- Brood en crackers: Volkorenbrood – Volkorenbollen – Minikrentenbollen - Matze crackers
volkoren
- Beleg: Blue band goede start - 30+ kaas – Calvé 100% pindakaas - Rinse appelstroop – Choco
pastinaak
- Drinken: Halfvolle melk - Halfvolle yoghurt – Thee; aardbei, sinaasappel,
perzik en framboos.
Overig: Eieren – honingtomaten – muesli 4 noten – appels
Graag uw kind(eren) dinsdag 8 november een bord, beker en bestek
meegeven in een plastic tas voorzien van naam.

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
Even weer een stukje van Peuterspeelgroep Boemeltje.
Het thema eten en drinken hebben we afgesloten. Op 29 september hebben we een inloopmiddag
gehad. De ouders waren vanaf half 2 welkom. Samen met de peuters hadden we lekkere
kwarktaartjes gemaakt. Hier heeft iedereen van gesmuld. Het is heel fijn dat er op de
inloopmiddagen zoveel ouders komen. Wanneer je kind bij de gastouder is zijn die ook welkom.
Nu zijn we begonnen met de Kinderboekenweek. We lezen de peuters veel voor uit mooie boeken
en we hebben een herfstwandeling gemaakt. Hierbij hebben we veel materiaal gezocht: takken,
blaadjes en eikeltjes. We gaan hier wat leuks van knutselen. Op 13 oktober hebben we een high
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tea. Dan gaan de ouders samen met hun peuters wat lekkers maken. En dan zijn de ouders weer
om half 2 welkom. Daarna hebben we herfstvakantie. En na de herfstvakantie beginnen we met het
thema Herfst.
Ook mochten we in oktober weer een nieuwe peuter welkom heten. Nu hebben we een leuk
groepje van 12 peuters.

Bijlagen
-

Stichting Kunstwerf “Dit zijn wij, de Ooststellingwervers”
Nieuwsbrief 1 2022-2023 GMR

Agenda
Okt
12
12
13
15
24
24
25
25
25
26
27
31
Nov
1
1
2
3
3
3
7
9
10
11
14
17
18

Groep 5/6 naar de Schrieversronte in Oldeberkoop
Juf Nynke afwezig i.v.m. directie tweedaagse 12 en 13 oktober
Voorleeswedstrijd
Herfstvakantie t/m 23 oktober
Inloopweek
Groep 3/4 bezoek aan de Oudheidkamer in Wolvega
Groep 3/4 Verhalenverteller in de klas
Groep 1/2 Sporen in de natuur bij Staatsbosbeheer
Vergadering leerlingenraad
Luizencontrole
Groep 5/6 en groep 7/8 op school dansles van Clarette
Anouk v/d Wal loopt haar snuffelstage 1 week bij groep 1/2
Stellingwerf College Doe-avond
MR-vergadering 19.30 uur
Juf Nynke directieoverleg
Info nr. 5
Groep 7/8 Beelden maken in Vlechtmuseum
Groep 5/6 en groep 7/8 op school dansles van Clarette
Tostiweek! Ma: groep 1/2, di: groep 3/4, do: groep 5/6, vrij: groep 7/8
Nationaal schoolontbijt. Juf Nynke en juf Sandra ’s ochtends afwezig i.v.m. cursus
Groep 5/6 en groep 7/8 op school dansles van Clarette
Sint-Maarten
Stellingwerf College informatieavond voor ouders groep 8
Info nr. 6
Groep 5/6 en groep 7/8 op school dansles van Clarette
Techniek Tastbaar 10-16 jaar in Heerenveen

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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