INFO NR. 13 - DONDERDAG 18 FEBRUARI 2021
AGENDA
Week
8

Datum

Week

Datum

do. 18 febr.
za. 20 febr.

Info nr. 13
Voorjaarsvakantie t/m zo. 28 febr.

12

9

ma. 1 maart

Weer naar school

13

10

ma. 8 maart

Toetsweek LOVS Cito

ma. 29 maart

do. 11 maart

Info nr. 14

do. 1 april

11

ma. 15 maart

do. 1 april

12

ma. 22 maart

Toetsweek LOVS Cito
MR/OV vergadering online
Leerlingen vrij

10 min.gesprekken online
10 min.gesprekken online
Start kledingactie t/m 20 april
’s Middags high tea gr. 1 t/m 8
gr. 1/2 gaan deze middag tot 14.15
uur naar school
Rapport

vrij. 2 april

Goede vrijdag leerlingen vrij

ma. 5 april

Leerlingen vrij tweede Paasdag

woe. 24 maart

do. 25 maart
do. 25 maart
ma. 29 maart

Info nr. 15

DIRECTIE
WIJZIGINGEN OP DE INFOKALENDER
- Het project met de afsluiting wordt uitgesteld
- De leerlingen zijn woensdag 3 maart niet vrij
- LOVS toetsen zijn in week 10 en 11
- De contactgesprekken vinden op do. 25 en maandag 29 maart online plaats
- High tea op donderdagmiddag 1 april (geen 1 aprilgrap). Voor de groepen 1 t/m 8 in de eigen klas. Groep 1/2 gaat deze
middag tot 14.15 uur naar school.
- De Rapporten gaan donderdag 1 april mee
WE INFORMEREN U VIA ………………..
We houden u zo veel mogelijk op de hoogte via Klasbord, mail en website.
Voor verdere informatie verwijzen we naar het Protocol “ Afspraken m.b.t. de heropening school” op onze website
www.obsdestelling.nl
AFSCHEID MEESTER MARCO
Op donderdag 18 februari hebben we ondanks de beperkingen een gezellig afscheidsfeestje voor Meester Marco kunnen
organiseren. Aan het eind van de ochtend werd er in groep 5/6 en met een livestream naar de andere groepen, de film
gepresenteerd, waar alle groepen aan mee hadden gewerkt. Dit waren een liedje, dansje of een persoonlijk woord van de
leerlingen. Vanaf 15.00 uur tot 16.00 uur was er voor de ouders/belangstellenden de gelegenheid om afscheid te nemen van
meester Marco via een drive in (parkeerplaats bij de kleuters) met de auto, fiets of wandelend.
Zie voor foto’s www.obsdestelling.nl
OPROEP VOOR VERKEERSOUDERS
Aangezien we 2 verkeersouders hebben en 1 van deze ouders met ingang van het nieuwe schooljaar stopt,
zijn we op zoek naar 1 of 2 nieuwe verkeersouders die dit schooljaar alvast even mee kunnen draaien.
Verkeersouders helpen de school met zaken/activiteiten die met het verkeer en verkeersveiligheid te maken hebben zoals:
• Signaleren verkeersveiligheidsproblemen in de schoolomgeving en deze bespreken met de verkeerswerkgroep;
• Overleg met de verkeersveiligheid werkgroep 1 keer in de 2/3 maanden. Deze werkgroep
bestaat uit 2 afgevaardigden van de gemeente, de wijkagent, dorpsbelang, ouders van de school, leerkracht en
directeur van de school;
• Ongeveer 1 x per jaar is er overleg met andere verkeersouders in de gemeente;
• Helpen bij verkeersactiviteiten zoals ANWB Streetwise;
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• Helpen bij het praktische verkeersexamen 1 keer in de 2 jaar.
Mocht je belangstelling hebben en/of heb je nog vragen kun je altijd even contact opnemen met Iepie via de mail
info@obsdestelling.nl of 0516 441439
ACTIVITEITEN
SCHOOLSCHAATSEN GROEP 5 T/M 8
Het is misschien toch nog mogelijk dat de leerlingen van groep 5 t/m 8 nog 1 schaatsles kunnen krijgen in Heerenveen.
Dit zal zijn op vrijdag 12 maart. Het hangt nog wel van de coronamaatregelen af of het door kan gaan. Verdere informatie
ontvangt u binnenkort.
GEEN GYMLESSEN
Er worden op dit moment geen gymlessen gegeven. De kinderen gaan tijdens de gymtijd extra naar buiten..
NIEUWE DATA GEPLANDE LOVS TOETSEN ENZ
Voordat we met de LOVS toetsen gaan starten moeten de leerlingen in ieder geval 2 weken fysiek onderwijs hebben gevolg.
Aangezien de voorjaarsvakantie net achter deze 2 weken valt hebben besloten om de tweede week na de voorjaarsvakantie te
starten met de toetsing.
We hebben een nieuwe planning gemaakt. Dit bekent dat de data op de Infokalender hierbij dus komen te vervallen (zie ook
de agenda aan het begin van deze Info:
Maandag 1 maart gaan we weer naar school:
• Week 10 maandag 8 maart toetsweek 1 LOVS Cito
• Week 11 maandag 15 maart toetsweek 2 LOVS Cito
• Week 12 woe. 24 maart leerlingen vrij administratieve dag team
do. 25 maart 10 min.gesprekken op inschrijving online
• Week 13 ma. 29 maart 10 min.gesprekken op inschrijving online
• Do. 1 april Rapport (2 april is goede vrijdag)
DE CONTACTGESPREKKEN
De contactgesprekken voor leerlingen van groep 1 t/m 7 zullen online gehouden worden op donderdag 25 maart
en maandag 29 maart. Voor deze gesprekken wordt na de voorjaarsvakantie een link toegestuurd, zodat jullie zelf kunnen
aangeven wanneer het jullie het beste uitkomt. Houdt 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.
Later krijgen jullie nog een link toegestuurd voor de onlinemeeting.
De ouders van groep 8 hebben al een aparte link toegestuurd gekregen om de spreadsheet in te vullen en aan te geven welke
datum en tijd voor jullie het beste uitkomt. De gesprekken van groep 8 worden met de ouders en de leerlingen gehouden en
duren ongeveer 25 minuten. Na 25 februari krijgen jullie nog een link toegestuurd voor de onlinemeeting.
MEDEZEGGENSCHAPSRAAD/OUDERVERENIGING
De MR en OV hebben donderdag 11 februari een bijeenkomst gehad.
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 sinds januari 2021; Iedereen is positief over de huidige opzet. Helaas nog wel wat 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. Dit ook om de noodopvang in te kunnen richten/te kunnen
vormgeven.
Leerlingen hebben heel veel geleerd op allerlei fronten. We weten natuurlijk niet of er daadwerkelijk een ‘leer’
achterstand is ontstaan. Na een aantal weken hopen wij hier meer inzicht op te hebben.
• Scholen weer open; Iedereen probeert zo bewust mogelijk om te gaan met de nieuwe maatregelen.
• Toetsen Cito LOVS; Leerlingen krijgen eerst 2 weken fysiek onderwijs. Daarna zullen wij gaan starten met toetsen. In de
eerst volgende info zal de planning naar ouders toe gecommuniceerd worden.
• Rapporten/ Rapportgesprekken; Alles wordt doorgeschoven. Planning volgt nog.
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•

•
•
•

•
•

Calamiteit protocol code rood/oranje; Aan welke criteria moet een school voldoen om dicht te mogen gaan. (Codering
van het weer).
Er zijn een aantal criteria die gelden; Hierbij wordt ook gekeken naar de coderingen. Dit geldt eigenlijk alleen voor de
winterperiode.
~ Algemeen verzoek om niet te weg op te gaan.
~ Als er geen openbaar vervoer meer mogelijk is.
~ Contact met bestuur Comprix.
De oudervereniging heeft een online bingo voor de leerlingen georganiseerd. Deze was super geslaagd!
Verkeerswerkgroep; Als school zijn wij nog zoekende naar een verkeersouder. Mocht u
interesse hebben kunt u zich aanmelden bij Iepie.
Zakelijke ouderavond; Alle benodigde stukken zijn besproken en akkoord bevonden. Als ouder wordt u hierover via de
info verder over geïnformeerd.
Besloten is om de zakelijke ouderavond niet meer te organiseren. Dit omdat er te weinig animo voor is.
Verantwoordelijkheden omtrent gelden.
MR verkiezing; Besloten is om de verkiezingen een jaar door te schuiven i.v.m. de Corona. Vanuit het team zal er wel een
nieuw teamlid zitting nemen binnen de MR, ter vervanging van Marco.

INFORMATIE UIT DE GROEPEN
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 – 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.
NIEUWS BUITEN DE SCHOOL

DE KINDERKEI
Wat hebben we prachtig winterweer gehad, we hopen dat iedereen er heerlijk van heeft
genoten met sneeuwballengevechten, sneeuwcreaties maken en lekker schaatsen!
Inmiddels heeft de sneeuw plaatsgemaakt voor iets warmer weer en kunnen we weer fijn
naar school en de BSO. Omdat de BSO helaas nog steeds gesloten moet blijven en wij er
alleen voor de noodopvang zijn hebben wij voor alle BSO kinderen wat leuks bedacht. Dit
nieuws is via ons ouderportaal bekend gemaakt. Vandaag en morgen worden er bakpakketjes voor de kinderen uitgedeeld en
hier hangt zelfs een heuse wedstrijd aan vast voor wie dat leuk vindt. We hopen dat wij op de BSO ook snel weer onze deuren
mogen openen en alle kinderen weer mogen verwelkomen! Vanuit de Kinderkei willen wij ook meester Marco heel veel plezier
en succes wensen met zijn nieuwe baan, wat zal hij gemist worden!
BIJLAGEN
In de bijlagen vindt u:
• Afspraken zelfstandig werken en plein week 10 en 11 (1 t/m 12 maart 2021)
WEBSITE
•
-

Alle informatie is ook terug te vinden op onze website www.obsdestelling.nl
Foto’s
Heropening 8 febr.,
Winterpret
Afscheid meester Marco

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