INFO NR. 12 - DONDERDAG 4 FEBRUARI 2021
AGENDA
Datum

Week
6
7

do. 4 febr.
ma. 8 febr.
do. 11 febr.

Week
Info nr. 12
Weer naar school
MR/OV vergadering online

8
9

Datum
do. 18 febr.
za. 20 febr.
ma. 1 maart

Info nr. 13
Voorjaarsvakantie t/m zo. 28 febr.
Weer naar school

DIRECTIE
WE INFORMEREN U VIA ………………..
We houden u zo veel mogelijk op de hoogte via Klasbord, mail en website.
HEROPENING SCHOOL MAANDAG 8 FEBRUARI
• Vanaf maandag 8 februari worden de lessen voor alle groepen volledig hervat.
• De Chromebooks van school moeten maandag 8 februari weer meegenomen worden naar school.
• Ook de boeken en schriften moeten maandag 8 februari weer meegenomen worden.
• Hierbij willen wij jullie vragen om de kinderen de boeken uit de optearkatsten weer mee te laten nemen naar school.
Graag de boeken meegeven in een plastictas voorzien van naam en groep.
• Voor verdere informatie verwijzen we naar het Protocol “ Afspraken m.b.t. de heropening school maandag 8 februari
2021” en de Ouderbrief namens ons bestuur Comprix te vinden in de bijlage en op onze website www.obsdestelling.nl
AFSCHEID MEESTER MARCO
Meester Marco heeft op vrijdag 29 januari zijn laatste lessen aan groep 5 en 6 gegeven. De leerlingen van groep 5/6 hadden
samen met juf Lisanne een mooie verrassing voor meester Marco bedacht. Alle leerlingen hadden een leuk cadeau/aandenken
gemaakt en juf Lisanne is bij alle leerlingen langsgegaan om alles op te halen en te verzamelen in een grote koffer.
Deze koffer met inhoud is vrijdag door juf Lisanne aan meester Marco overhandigd namens alle leerlingen van groep 5/6.
Dit was natuurlijk een hele leuke en bijzondere verrassing. Zie voor foto’s de website.
Het is niet zo, dat jullie meester Marco niet meer zullen zien op school. De komende tijd zal hij nog regelmatig op school
aanwezig zijn, voor de overdracht en ondersteuning van IB-taken aan juf Sandra. Ook is het de bedoeling, dat als we weer naar
school kunnen, er nog een gezellig afscheid georganiseerd wordt.
EINDTOETS GROEP 8 LEERLINGEN
De IEP Eindtoets wordt op dinsdagmorgen 20 en woensdagmorgen 21 april afgenomen. Op de Infokalender staat een
verkeerde datum. Informatie over de verwijzing naar het VO en over de IEP Eindtoets hebben de ouders van de groep 8
leerlingen deze week via de mail ontvangen.
ACTIVITEITEN
SCHOOLSCHAATSEN GROEP 5 T/M 8
Het is toch mogelijk dat de leerlingen van groep 5 t/m 8 nog 1 schaatsles kunnen krijgen in Heerenveen. Dit zal zijn op vrijdag
12 maart. Verdere informatie ontvangt u binnenkort. Het hangt nog wel van de coronamaatregelen af of het door kan gaan,
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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 – marco@obsdestelling.nl vanaf 2 febr. 2021 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
Hallo allemaal,
We maken er zoals eerder gezegd elke keer weer een feestje van op de BSO, er zijn al
heerlijke brownies met oreo’s gemaakt en een regenboogkwarktaart, wat was het lekker!
Ook maken we gebruik van het prachtige parcours wat in het speellokaal staat. Er wordt
ook buiten volop gespeeld, lekker voetballen of gewoon even wipwappen en schommelen.
Af en toe hebben we ook nog een heuse bioscoop op de BSO, de kinderen mogen dan
lekker op grote zitzakken op de tafels liggen. De komende tijd blijven we al deze leuke dingen steeds doen! Groetjes BSO de
Dino’s, De Kinderkei
BIJLAGEN
In de bijlagen vindt u:
- Afspraken m.b.t. de heropening school maandag 8 februari 2021
- Ouderbrief namens ons bestuur Comprix
WEBSITE
•
-

Alle informatie is ook terug te vinden op onze website www.obsdestelling.nl
Foto’s Verrassing voor meester Marco, Onlinelessen en de Online Bingo

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