INFO NR. 15 - DONDERDAG 25 maart 2021
AGENDA
Datum

Week
13

ma. 29 maart

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

15

do. 1 april
vrij. 2 april

Rapport
Goede vrijdag leerlingen vrij

ma. 5 april
do. 8 april

ma. 29 maart
do. 1 april

14

Week

Datum
di. 13 april

Iep-Eindtoets gr. 8

woe. 14 april

Iep-Eindtoets gr. 8

do. 15 april

MR/OV vergadering 19.30 uur

16

do. 22 april
vrij. 23 april

Info nr. 17

Leerlingen vrij tweede Paasdag

17

di. 27 april

Aangepaste Koningsspelen
Koningsdag leerlingen vrij

Info nr. 16

18
20

za. 1 mei
ma. 10 mei

Meivakantie t/m 9 mei
Weer naar school

DIRECTIE
WE INFORMEREN U VIA ………………..
We houden u zo veel mogelijk op de hoogte via Klasbord, mail en website.
www.obsdestelling.nl
TOESTEMMINGSFORMULIER VOOR HET DOORGEVEN VAN GEGEVENS AAN DE GGD
Op dit moment zijn er scholen binnen Comprix waar Corona is geconstateerd. De GGD wil na zo’n melding bron- en contact
onderzoek verrichten, om in kaart te brengen wie er nog meer bij betrokken kunnen zijn.
De GGD vraagt dan aan ons als school om telefoonnummers en namen door te geven van kinderen/volwassenen die in nauw
contact geweest zijn met de besmette persoon.
Als school mogen wij deze gegevens echter niet zonder uw toestemming doorgeven.
Mochten wij in de toekomst in de situatie komen dat ons door de GGD naar de gegevens wordt gevraagd, i.v.m. een Corona
besmetting op onze school, dan willen ij als school snel kunnen handelen.
Vandaar ons verzoek aan u als ouder om het formulier in de bijlage in te vullen en weer in te leveren of te mailen naar school.
Dan hebben wij duidelijk in beeld wie er wel en geen toestemming geven om de namen en telefoonnummers door te geven
aan de GGD.
WIJZIGING OP DE INFOKALENDER
• SCHOOLKRANT
De schoolkrant zal op 8 april niet uitkomen. De tweede schoolkrant van het schooljaar wordt altijd gekoppeld aan het project.
Aangezien we dit jaar later met het project starten i.v.m. de lock down, komt deze schoolkrant te vervallen.
• SCHOOLVOETBAL
Het schoolvoetbaltoernooi gaat niet door. Er wordt een alternatief voetbaltoernooi georganiseerd. Zie voor verdere informatie
bij het kopje ” Informatie uit de groep”
• CONTACTGESPREKKEN VOOR LEERLINGEN MET ……….
De contact gesprekken voor leerlingen met een groepsplandeel op 29 april komen te vervallen, aangezien er net gesprekken
hebben plaatsgevonden en in juni de volgende rapportgesprekken al weer plaatsvinden. Mocht het zo zijn, dat de leerkracht
nog wel een gesprek wil inplannen, dan zal hij/zij contact met jullie opnemen om een afspraak te maken.
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ACTIVITEITEN
PAASEIERENZOEKEN
We hopen, dat de Paashaas woensdagmorgen 31 maart even langskomt om Paaseieren te verstoppen in het bosje
bij de school.
Fijne paasdagen allemaal!
AFSCHEID JUF JOLLY
Donderdag 1 april nemen de leerlingen en team afscheid van juf Jolly.
Tijdens de contactgesprekken neem juf Jolly afscheid van de ouders van groep 3/4.
HIGH TEA
Donderdag 1 april krijgen de leerlingen ’s middags een High Tea aangeboden door de OV en samengesteld door “Kannen en
Kruiken”. De leerlingen nemen donderdag 1 april wel hun eigen pauzehap en lunch mee naar school.
Alle leerlingen, dus ook groep 1/2 zijn om 14.15 uur vrij.
PROJECT KUNST
In de week van 17 mei starten we met het project “Kunst”. Met alle groepen werken aan een project vindt deze keer op een
later moment plaats i.v.m. de lock down. Om het project toch door te kunnen laten gaan, hebben we gekeken naar wat de
mogelijkheden zijn en hebben we voor het project ”Kunst” gekozen. Dit project wordt grotendeels online ondersteund en door
de eigen leerkrachten aangeboden. In verband met de Coronamaatregelen kunnen we geen gastlessen aanbieden.
NYNKE DERDE BIJ FINALE VOORLEESWEDSTRIJD GEMEENTE OOSTSTELLINGWERF
Nynke Prins de voorleeskampioen uit groep 8 van o.b.s. “de Stelling”, is derde geworden tijdens de
digitale finale van de voorleeswedstrijd van Ooststellingwerf.
De dertien finalisten van de verschillende scholen in Ooststellingwerf kregen een compilatiefilmpje
toegestuurd, met daarin een kort fragment van alle deelnemers en de langverwachte uitslag. Dit jaar
werd de finale vanwege corona op een andere manier ingevuld. De finalisten namen allemaal een
filmpje op, waarin ze een fragment voorlazen uit hun favoriete boek. Nynke las in haar filmpje voor uit
“De Olijke Tweeling in de musical”, geschreven door Marion van de Coolwijk.
De voorleesfilmpjes werden beoordeeld door een jury, bestaande uit wethouder Esther Verhagen, Wytske de Haan
(medewerker van de Bruna in Oosterwolde) en Romkje Nolles (medewerker bibliotheek Oosterwolde).
Nynke, hartelijk gefeliciteerd met je derde prijs, een prima prestatie!
MEDEZEGGENSCHAPSRAAD/OUDERVERENIGING
KLEDINGINZAMELINGSACTIE
Vanaf maandag 29 maart doen wij mee met de kledinginzamelingsactie Bag2School. Met deze actie wordt geld ingezameld
voor de verschillende activiteiten die wij organiseren. Wij vragen u schone nog bruikbare kleding/textiel (shirts, broeken enz.)
van u en uw kind(eren) in zakken in te leveren op school. Ook mogen het lakens, gordijnen, pluche beesten, riemen,
handtassen en schoenen zijn (de schoenen graag aan elkaar gebonden). Zie voor verdere informatie ook de bijlage. Voor elke
ingeleverde kilo ontvangen wij € 0,30. Vanaf 29 maart t/m 20 april kunt u uw kledingzakken inleveren bij de ingang van de
pleinen. Op 21 april wordt de kleding bij school opgehaald.
Met vriendelijke groet, de oudervereniging/medezeggenschapsraad en team
INFORMATIE UIT DE GROEPEN
GROEP 3
• Het voorjaar komt eraan/is in volle gang, en alles groeit en bloeit! Ook de leesvaardigheid van de kinderen neemt toe. We
gaan volgende week beginnen met kern 10.
De nieuwe woordtypen die de kinderen leren lezen in kern 10 zijn:
• woorden van één lettergreep die eindigen op -eeuw, -ieuw of -uw, zoals: leeuw, nieuw en duw;
• woorden van één lettergreep die eindigen op vier medeklinkers, zoals: herfst en sterkst;
• woorden van twee lettergrepen waarvan de eerste lettergreep een open lettergreep is, zoals: bomen;
• woorden van twee lettergrepen die beginnen met twee of drie medeklinkers en waarvan de eerste lettergreep een open
lettergreep is, zoals: knopen en strepen;
• woorden van een of twee lettergrepen met in het midden van het woord -ng-, -nk-, -ch- of -aai-,
-ooi-, -oei-, zoals: langzaam en zwaaien;
• woorden van een of twee lettergrepen met in het midden van het woord -eeuw-, -ieuw- of -uw-, zoals: leeuwen en ruwe.

2

GROEP 4
In groep 4 krijgen de kinderen de woorden van taal mee naar huis om te oefenen. Elke maand, bij de afsluiting van een thema,
worden deze woorden getoetst. Op school oefenen de kinderen met de woorden, maar het is ook fijn als de woorden thuis
geoefend worden.
In de info en in Klasbord komt een berichtje wanneer de toets plaats zal vinden. De kinderen hebben de woorden van het
thema ‘Slapen’ al meegekregen.
GROEP 7/8
ALTERNATIEF SCHOOLVOETBALTOERNOOI 2021
De organisatie van het Schoolvoetbaltoernooi Ooststellingwerf, is het dit jaar gelukt om een alternatieve versie van het
schoolvoetbaltoernooi voor te bereiden. Het is dit jaar niet mogelijk om het toernooi traditioneel op de velden van
SV Oosterwolde te organiseren en daardoor is een passend alternatief in het leven geroepen voor de leerlingen van groep 7/ 8.
Er is gekozen om drie voetbaluitdagingen (challenges) te ontwikkelen. Op 22 maart is de eerste uitdaging naar de scholen
gestuurd en de aangemelde scholen hebben een week de tijd om de uitdaging te oefenen en op film vast te leggen.
Uiteindelijk zal in de week van 5 april de laatste uitdaging verstuurd worden.
Scholen kunnen punten verdienen doormiddel van het opsturen van het filmpje en wordt het resultaat beoordeeld en voorzien
van punten. Naast deze uitdagingen krijgen de scholen bonusopdrachten toegestuurd, deze zijn ook gerelateerd aan voetbal
maar kennen een andere invalshoek. Hier kunnen extra punten mee verdiend worden.
Uiteindelijk wordt er op 14 april een afsluitende, digitale en actieve quiz gespeeld waarbij de laatste punten verdeeld zullen
worden. De school die bij deze verschillende opdrachten de meeste punten weet te behalen mag zich de winnaar van het
toernooi noemen.
Alle scholen in de gemeente doen aan dit online voetbalevenement mee! Een mooie en sportieve uitdaging!
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
NIEUWS BUITEN DE SCHOOL

DE KINDERKEI
Voor maandag 29 maart hebben we een leuke paasactiviteit voor buiten op de planning staan in
samenwerking met Scala. In verband met Corona hebben we besloten na schooltijd buiten op het
plein te verzamelen waar de kinderen een beker drinken met wat lekkers krijgen, daarna gaan we
meteen van start. Deelname is kosteloos en voor alle kinderen van OBS de Stelling van groep 1
t/m 8. De activiteit zal om 15.15 afgelopen zijn. U kunt uw kinderen dan op komen halen, mogen ze zelf naar huis; laat dit dan
even aan ons weten. Mochten er veel aanmeldingen zijn dan gaan we de groep splitsen in 2 momenten. Daarom vragen we u
om op tijd aan te melden. U kunt de kinderen tot uiterlijk morgen (26 maart) 15.00 uur aanmelden. Opgeven kan ook via een
appje/smsje naar de BSO telefoon, nummer 0682071651. Mocht het weer maandag erg slecht zijn dan zijn wij helaas
genoodzaakt de activiteit te annuleren. Wij hebben er alvast veel zin in en we hopen dat de kinderen er ook veel zin in hebben!
In de bijlage vindt u de poster van de activiteit. Wat we gaan doen blijft uiteraard een verrassing!
Groetjes BSO de Dino’s De Kinderkei
BIJLAGEN
In de bijlagen vindt u:
• Afspraken zelfstandig werken en plein week 11 en 13 (29 maart t/m 9 april 2021)
• Toestemmingsformulier om gegevens aan de GGD door te geven voor bron- en contactonderzoek.
• Informatiebrief kledingactie
• Paasactiviteit BSO De Kinderkei
WEBSITE
• Alle informatie is ook terug te vinden op onze website www.obsdestelling.nl
• Foto’s: Finale van de voorleeswedstrijd gemeente Ooststellingwerf
Met vriendelijke groet,
Team o.b.s. “de Stelling”
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