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Juf Nynke afwezig
Meester Joey geeft les aan groep 7/8
Start meivakantie t/m 8 mei
Koningsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Moederdag
Deze week hoofdluiscontrole
Tostiweek! Ma: groep 1/2, di: groep 3/4, do: groep 5/6
Ouderavond Peuterspeelzaal “Boemeltje”
Groep 3/4 naar het Iemkershuus in Oosterwolde
Groep 1/2 naar de boerderij van de familie Sloot
Groep 1/2 naar Staatsbosbeheer Terwisscha. “Bodemdiertjes in het bos.”
t/m 13 mei groep 7/8 op schoolreis naar Bakkeveen
Leesconsulent in groep 3/4 “Vakantielezen”
Jeugdverpleegkundige 9-jarigen
Vergadering pleincommissie 13:00
Toetsweek
MR/OV-vergadering 20:00 uur
Juf Nynke directie overleg
Jeugdverpleegkundigen voor kinderen uit groep 8 (en eventueel nog 9-jarigen)
Info nr. 18
Hemelvaart. Kinderen vrij t/m 29 mei
Team evaluatie- en voorbereidingsvergadering
Tostiweek! Ma: groep 1/2, di: groep 3/4, do: groep 5/6, vrij: groep 7/8
Rodeloperrun Oosterwolde
Schoolkorfbaltoernooi
Info nr. 19
Tweede Pinksterdag. Kinderen vrij t/m 8 juni
Schoolreis groep 3 t/m 6
Musical groep 7/8

ALGEMEEN
Oudercontacten
In de week van 25 april is er weer gelegenheid voor een 10 minuten gesprek. Deze gesprekken zijn
op uitnodiging van de leerkrachten. Mocht u zelf heel graag een afspraak willen maken en liever
niet willen wachten tot juni, dan mag u natuurlijk altijd contact met ons opnemen.
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Schoolfotograaf
Op donderdag 16 juni komt de schoolfotograaf voor de afscheidsfoto van groep 8.
Aan het begin van het schooljaar, in september 2021, zijn er al portretfoto’s en groepsfoto’s
gemaakt.
Fijne meivakantie
Morgen gaan we nog naar school maar wij willen iedereen alvast
een heel fijne meivakantie toewensen. We zien jullie graag weer op
maandag 9 mei!

ACTIVITEITEN
Koningsspelen
Vrijdagochtend 22 april hebben de leerlingen van groep 8 de Koningsspelen georganiseerd. De
ochtend werd gestart met het lied en de dans van de “FitTop10!” Hierna konden de leerlingen van
groep 1 t/m 7 beginnen aan de verschillende spelletjes, zoals knotshockey, voetbal, springkussen,
parcours, bowlen, stoelendans, blikgooien en spelletjes met de parachute. Deze spelletjes waren
uitgezet bij de school. Aan het eind van de ochtend werden de Koningsspelen dansend afgesloten
op het plein met het lied “FitTop10!”. De middag werd gevuld met gezellige activiteiten in de
klassen. Uiteraard werd het springkussen ook nog even goed benut.
Jongens en meisjes van groep 8 bedankt voor de gezellige, sportieve ochtend. Auke Veenstra
bedankt voor het neerzetten van het springkussen.
Disco
Wat hebben we afgelopen vrijdagavond een geweldige disco gehad op school! Vanaf 18:00 uur zijn
de groepen 1 t/m 4 flink aan het dansen geweest in onze eigen discotheek. Daarna was het de
beurt aan groep 5 t/m 8. De kinderen konden tussendoor even afkoelen en pauzeren met wat chips
en ranja. Wat hebben we dit toch gemist met z'n allen. Auke en Arjen bedankt voor de muzikale
omlijsting! Geniet van de mooie foto’s in het ouderportaal.
Schoolkorfbaltoernooi
Woensdag 1 juni aanstaande is het schoolkorfbaltoernooi Ooststellingwerf. Dit toernooi wordt
gespeeld in Donkerbroek.
Groep 3/4 speelt van 13:00 uur tot 15:00 uur
Groep 5/6 en groep 7/8 speelt van 15:00 uur tot 17:00 uur.
We zoeken voor dit toernooi ouders die een ploegje willen coachen en ouders die scheidsrechter
willen zijn. Zonder medewerking van ouders kunnen we niet aan dit toernooi deenemen.
Voor meer informatie en/of vragen graag contact opnemen met meester Sicco.
Sicco.dekker@comprix.nl
INFORMATIE UIT DE GROEPEN
Groep 3/4 Vakantielezen
Na de meivakantie gaan de kinderen met een stapel zonnige boeken een aantal weken lezen in de
klas. Op de landkaart houden ze met stickers bij waar ze ‘zijn geweest’ met hun verhalen. Tijdens de
introductie in de klas worden de kinderen op reis gestuurd en wordt er uitgelegd wat Vakantielezen
inhoudt.
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Groep 3 t/m 6 schoolreis
De groepen 3 t/m 6 gaan op donderdag 9 juni met de bus naar het familiepark Koningin Julianapark
in Apeldoorn. Wij vertrekken rond 9.00 uur en zullen rond 17.00 uur weer op school zijn. De
kinderen worden om 8.45 uur op school verwacht. De exacte tijd waarop we weer bij school zijn is
natuurlijk wat lastig in te schatten. Houd het ouderportaal in de gaten, daar plaatsen we tijdens de
terugrit een bericht op hoe laat we weer in Makkinga zijn.
De kosten voor het schoolreisje zijn € 35,- per kind. Zou u dit bedrag z.s.m. over willen maken op
rekeningnummer NL47 RABO 0340556218 t.n.v. OV o.b.s. de Stelling o.v.v. schoolreis, groep en
naam van uw kind
Groep 7/8 schoolkamp
Op woensdag 11 t/m vrijdag 13 mei gaan de leerlingen van groep 7/8 op schoolkamp naar
Bakkeveen. Alle kinderen hebben een programmaboekje mee naar huis gekregen. Wij hebben er
zin in! Juf Sabien, juf Henriëtte en juf Nynke gaan mee met groep 7/8 en zijn deze dagen dus niet op
school aanwezig.

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
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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