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Even voorstellen…
Mijn naam is Nienke Brouwer. Ik ben 19 jaar oud en ik woon in Elsloo.
Ik heb mijn opleiding onderwijsassistent afgerond en ben sinds dit schooljaar
werkzaam als onderwijsassistent in Elsloo. De laatste weken tot de
zomervakantie kom ik jullie ‘s middags in Makkinga versterken.
Ik kijk er erg naar uit om aan de slag te gaan op OBS de Stelling!
Uitslag IEP-eindtoets groep 8
Op 20 en 21 april hebben de kinderen uit groep 8 de IEP-eindtoets gemaakt.
Gedurende twee ochtenden kregen de kinderen vragen op het gebied van
spelling, begrijpend lezen, taal en rekenen. We zijn zeer tevreden over de opzet en het verloop van
de toets. De kinderen en hun ouders hebben de uitslag ontvangen. Onze leerlingen scoorden
wederom boven het landelijk gemiddelde, erg knap.
Ter info: De doorverwijzing naar de middelbare school vindt plaats aan de
hand van de Plaatsingswijzer. Hier komen alle cito-scores vanaf groep 6 in te
staan, waardoor een goed beeld ontstaat van het niveau van de leerlingen.
Wanneer de IEP-eindtoets een veel hogere score laat zien dan de
Plaatsingswijzer kan er een heroverweging plaatsvinden, dit wordt dan altijd
besproken met de ouders.
Ouderenquête 2021-2022
Onze school wil voortdurend werken aan de verbetering van de kwaliteit van ons onderwijs. U bent,
samen met de leerkrachten en de leerlingen, een belangrijke partner om ons onderwijs mee af te
stemmen. Binnenkort ontvangt u via de mail een link naar de vragenlijst. Wat houdt de enquête in?
Het is een vragenlijst over verschillende onderwerpen die betrekking hebben op onze school. We
willen graag weten hoe u over verschillende onderwerpen denkt en welke waardering u er aan
geeft. De vragenlijst begint met een uitleg over hoe u de lijst invult. Uw mening is voor ons als
school van groot belang. Vanzelfsprekend vult u de vragenlijst anoniem in.
De ouderenquête wordt eens per twee jaar verspreid en de leerlingenquête jaarlijks. Ook het team
vult vragenlijsten. Met het team pakken we dit volgend schooljaar weer op.
Voortgang plein
De pleincommissie is al een aantal keer bij elkaar geweest. Het volgende is besproken of geregeld:
- We hebben de wensen van de kinderen, ouders en leerkrachten verzameld.
- Een gesprek gevoerd met Wim Lem (Dorpshuis), Reny Driessens en Lammie Kragt
(Dorpsbelang Makkinga). Ook de voetbalvereniging wordt op de hoogte gehouden van de
ontwikkelingen. Samen wordt er gekeken hoe we elkaar kunnen versterken en welke
wensen er, naast die van school, nog meer zijn.
- Er is een start gemaakt met het schrijven van een plan, zodat we in ieder geval een subsidie
bij Fonds Ooststellingwerf aan kunnen vragen. Dit moet in juni.
- Er is een afspraak gemaakt met Boerplay voor een verkennend gesprek op 9 juni. Boerplay
is een organisatie die gespecialiseerd is in buitenruimtes op het gebied van spelen en
bewegen. Zij kunnen een pleinontwerp maken, en afhankelijk van de hoeveelheid subsidies
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die we binnen weten te halen, ook onderdelen realiseren. Hierbij kijken we uiteraard heel
kritisch naar hetgeen we zelf allemaal kunnen doen.
We houden u op de hoogte van de voortgang en wanneer we een concreet pleinontwerp hebben,
dan krijgt u te zijner tijd ook de gelegenheid om daar naar te kijken en te reageren op de plannen.
Vaderdagcadeau (Een speciaal bericht voor de moeders
)
De leerkrachten van groep 1 t/m 4 maken op school met de kinderen weer wat leuks voor
vaderdag. Mochten jullie het leuk vinden dat de oudere kinderen ook wat geven dat kunt u
natuurlijk een bestelling doen via de lijst van de oudervereniging of zelf nog iets kopen/maken met
ze. Dit kan teleurgestelde gezichten voorkomen op de dag zelf.
Ouderportaal
De agenda van het ouderportaal wordt bijgehouden. Daar is veel informatie te vinden en dus een
tip om in de gaten te houden!
Er worden regelmatig berichten met foto’s geplaatst. Deze berichten verlopen na ongeveer 1,5
maand en dan kunt u de foto’s ook niet meer zien. Wanneer u een foto wilt bewaren bij uw
favorieten, dan kunt u het sterretje aan klikken. Op deze manier blijven de foto’s beschikbaar voor
u.
Juf Hinke stopt
Na bijna 40 jaar in het onderwijs muzieklessen te hebben verzorgd heeft juf Hinke besloten om te
stoppen. De laatste jaren maakte ze gebruik van de digitale methode “123-zing”. Deze methode is
aangeschaft door school en de leerkrachten kunnen het aanbod nu zelf voortzetten. Wij willen juf
Hinke heel erg bedanken voor haar betrokkenheid bij vele muzikale activiteiten en natuurlijk alle
muzieklessen. We willen haar veel geluk toewensen met alle andere dingen die op haar pad komen.
Formatie
We zijn alweer heel wat stappen verder met de formatie en zijn nu met de laatste dingen bezig. We
kunnen in ieder geval met vier klassen blijven werken en met dezelfde leerkrachten! Na alle
wisselingen in het team is dat al erg prettig. Zodra de laatste dingen ook rond zijn wordt u
geïnformeerd.
ACTIVITEITEN
Kunstproject
Alle groepen hebben deelgenomen aan het kunstproject Stroomopwaarts. De expositie is t/m
aanstaande zaterdag te bekijken in museum “Oold Ark” hier in Makkinga!
Rodeloperrun
Wauw wat hebben de kinderen die meededen goed gelopen zeg. Wij zijn trots op de resultaten!
Groep 1: Pelle 7e
Groep 2: Fenna Sofie 1e
Groep 4: Yanieke 1e en Amarins 6e
Groep 5: Thijs 8e en Mark 27e
Groep 5: Marrit 1e
Groep 6: Yfke 7e
Groep 8: Jorn 1e en Tijn 6e
Laatste schooldag
Achter de schermen wordt er al weer hard gewerkt aan de organisatie van de laatste schooldag. Wij
houden u op de hoogte!
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INFORMATIE UIT DE GROEPEN
Groep 1 en 2
We hebben vorige week een bezoek gebracht aan de boerderij van de familie Otten. Felin heeft ons
een rondleiding gegeven en we weten hierdoor veel meer van het boerderijleven af. De kinderen
hebben niet alleen veel gezien, maar ook veel gedaan. Ze hebben de kalfjes melk gegeven, de
koeien gevoerd, emmers en pakken melk geteld en nog veel meer.
Het vaderdagcadeau is bijna af. Het wordt een heel speciaal cadeau….
De kinderen van groep 2 weten hoe ze de 3 moeten schrijven. ‘Een kleine boog en een grote boog,
de 3 heeft altijd zijn voeten omhoog’. Morgen gaan we het op papier proberen te schrijven.
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 Musical
We hebben nog maar weinig prijsjes binnen voor de feestelijke ouderavond op 23 juni. Heeft u
thuis nog iets leuks om te verloten? Geef het dan volgende week aan uw kind mee. Alvast bedankt
namens team en OV.

Informatie schooljaar 2022-2023
Lesrooster 2022-2022
Maandag
Groep 7/8
8.30-14.15
Groep 5/6
8.30-14.15
Groep 3/4
8.30-14.15
Groep 1/2
8.30-14.15

Dinsdag
8.30-14.15
8.30-14.15
8.30-14.15
8.30-14.15

Woensdag
8.30-12.30
8.30-12.30
8.30-12.30
8.30-12.30

Donderdag
8.30-14.15
8.30-14.15
8.30-14.15
8.30-12.30

Vrijdag
8.30-14.15
8.30-14.15
8.30-14.15
8.30-12.30

Vakantierooster 2022-2023
Start schooljaar maandag 29 augustus
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Goede Vrijdag/Paasvakantie
Koningsdag
Meivakantie
Hemelvaart
Pinksteren
Zomervakantie

15 oktober
24 december
25 februari
07 april
27 april
22 april
18 mei
28 mei
22 juli

t/m
t/m
t/m
t/m

23 oktober
08 januari
5 maart
10 april

t/m
t/m
t/m
t/m

07 mei
19 mei
29 mei
3 september
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Inzet marge uren (alle kinderen zijn dan vrij):
Dit jaar hebben we, het team en de MR, gekozen voor twee weken meivakantie, zie schema
hierboven. Daarnaast blijft er niet veel meer over om de kinderen extra vrij te geven. De overige
uren worden ingezet op:
- Een woensdag in februari en een woensdag in juni óf juli. (Data worden bekend gemaakt
zodra we het weten.)
- De vrijdagmiddag voor de zomervakantie
Gymtijden 2022-2023
Maandag
12.30-13.15 uur
13.30-14.15 uur
Dinsdag
12.30-13.15 uur
13.30-14.00 uur
Donderdag
10.30-11.15 uur
11.15-12.00 uur
12.30-13.15 uur
13.30-14.15 uur

groep 5/6
groep 7/8
groep 1/2
groep 3/4
groep 1/2
groep 3/4
groep 5/6
groep 7/8

Denkt u er aan dat de gymkleding in een tas mee naar school wordt genomen? (sportbroek met Tshirt of gympakje en gymschoenen). Veel kleding en schoenen zijn aan het eind van het schooljaar
wat krap gaan zitten. Wilt u er voor zorgen dat uw kind(eren) na de zomervakantie gymkleding
heeft dat goed zit (niet te klein) en gymschoenen in de goede maat.
Gymschoenen die buiten worden gedragen mogen binnen niet aangehouden worden.
Gymkleding graag voorzien van naam. In verband met de veiligheid kunnen leerkrachten de keuze
maken om kinderen zonder gymschoenen niet mee te laten gymmen.
HVO/GVO 2022-2023
In april hebben alle kinderen uit groep 5 t/m 7 een brief meegekregen en kon iedereen aangeven of
ze volgend jaar HVO of GVO willen volgen. Er zijn voldoende aanmeldingen binnengekomen voor
HVO en GVO. Er zal volgend schooljaar dus weer HVO en GVO worden gegeven.

MEDEZEGGENSCHAPSRAAD/OUDERVERENIGING
Oudervereniging (herhaling)
Onze oudervereniging is nog op zoek naar enthousiaste ouders die mee wil helpen met het
organiseren van allerlei activiteiten in samenwerking met de leerkrachten. Denk aan het
Sinterklaas, Kerstfeest, de disco, noem maar op. Lijkt het je leuk? Geef dit dan door aan leden van
de oudervereniging of bij Nynke van der Zijl via directie.destelling@comprix.nl
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
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Juni
3
3
6
8
9
16
16
18
19
23
27
29
30
Juli
4
4
7
8
12
14
14
15

Juf Lianne jarig en juf Nienke jarig
Groep 5/6 muziekles van Crescendo
Tweede Pinksterdag. Kinderen vrij t/m 8 juni
Team bijeenkomst Evaluatie- en voorbereidingsvergadering
Schoolreis groep 3 t/m 6
Info nr. 20
Groep 5/6 bezoek Cruydthoek
Juf Sabien jarig
Vaderdag
Musical groep 7/8
MR-vergadering 19:30 uur en OV-vergadering
Kinderen vrij! (inzet marge uren) Administratiedag
Info nr. 21
Tostiweek! Ma: groep 1/2, di: groep 3/4, do: groep 5/6, vrij: groep 7/8
Deze week contactgesprekken
Afscheid groep 8
Rapporten mee
Schoonmaakmiddag (info volgt)
Info nr. 22
Schoolreis groep 1/2 D’Elf Ieken in Elsloo
Laatste schooldag. Kinderen vrij om 12.30 uur. Start zomervakantie t/m 28 augustus

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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