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2022-2023

Start schooljaar 2022-2023
We hopen dat iedereen een fijne vakantie heeft gehad
en lekker is uitgerust. Wij als team hebben weer zin in
het nieuwe schooljaar. In deze info leest u een aantal
berichten die u voor de vakantie ook in de info heeft
kunnen vinden. Omdat we weer nieuwe gezinnen op
school hebben, staan deze berichten er nog een keer
in. Nieuwe gezinnen kunnen via onze website ook de laatste info van vorig schooljaar nog bekijken.
Daar staan onder andere nog de vakantieregeling en de vrije dagen in.
Vooral tijdens de eerste weken van het schooljaar zetten we extra in op het groepsvormingsproces.
Coöperatieve werkvormen, energizers en groepsgesprekken spelen hierbij een belangrijke rol. Het
voeren van kennismakingsgesprekken is hier ook een onderdeel van.
Met een fijne groepssfeer maken we er een prachtig jaar van!
Halen en brengen
Net als in het afgelopen schooljaar kunt u de kinderen ‘s ochtends tussen 8.15 uur en 8.25 uur bij
het plein afzetten; ook de kleuters. U neemt afscheid bij het hek en de kinderen lopen zelfstandig
naar binnen. We hebben met elkaar ervaren dat er veel meer rust in de school is wanneer de
kinderen zelfstandig naar binnen lopen en dat we een rustige start van de lesdag beleven. We
zullen de kinderen hierbij uiteraard ondersteunen, maar onze ervaring is dat de kinderen heel goed
zelfstandig hun weg naar de klas weten te vinden.
We vinden het echter wel belangrijk en ook leuk om u als ouder te kunnen ontvangen in de school.
Daarom hebben we iedere 1e week na een vakantie een inloopweek. Tijdens deze inloopweek mag
u mee naar binnen, zodat u even een kijkje in de klas kunt nemen. We starten dan wel gewoon om
8.30 uur met de lessen.
Kanjertraining
Kanjertraining gaat over het bevorderen van onderling vertrouwen in
groepen. Vertrouwen is de basis voor het creëren van rust in de klas, het
stimuleren van sociale veiligheid en een prettig schoolklimaat. De
training wordt zowel gegeven in psychologenpraktijken als in klassen op
basis- en middelbare scholen. De Kanjertraining bestaat uit een serie
lessen met bijbehorende oefeningen om de sfeer in de klas goed te
houden (preventief) of te verbeteren (curatief).
Aan het begin van het schooljaar zijn er de zogenaamde “Kanjerweken”.
In deze periode besteden we speciaal aandacht aan: hoe gaan we in de
schoolsituatie met elkaar om, waar kan ik hulp vragen, wat is leuk en wat
is niet gewenst in omgang met andere kinderen, omgaan met teleurstellingen, ruzie, verdriet. Maar
ook besteden we aandacht aan fijne dingen, zoals feesten, vriendschap en vreugde.
Leerlingenraad
Alle kinderen van groep 5 t/m 8 hebben deze week een uitnodiging meegekregen om zitting te
nemen in de leerlingenraad. Kinderen die er afgelopen jaar ook in hebben gezeten kunnen zich
herkiesbaar stellen. De brief graag inleveren op maandag 5 september. De verkiezingen vinden
plaats op dinsdag 6 september.
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Hoofdluiscontrole
Volgende week woensdag 7 september wordt de hoofdluiscontrole weer opgepakt.
Na iedere vakantie worden de kinderen door een aantal moeders gecontroleerd op hoofdluis.
Mocht u bezwaar hebben tegen deze hoofdluiscontrole laat het ons dan even weten via de mail
directie.destelling@comprix.nl
Het is belangrijk, dat u ook zelf uw kind(eren) blijft controleren op de aanwezigheid van hoofdluis
en neten. Mocht u deze ontdekken op het hoofd van uw kind(eren), wilt u dit dan melden via de
mail aan de desbetreffende leerkracht of directie.destelling@comprix.nl.
Informatieavond
Op maandag 12 september organiseren wij weer een informatieavond. Deze avond is bedoeld om u
informatie te geven over hoe er in de groepen gewerkt wordt. Tijdens het algemene deel willen u
bijpraten over de schoolontwikkelingen en specifiek over het nieuwe schoolplein. Er is inmiddels
een eerste ontwerp gemaakt door Boerplay en wij willen u ook de kans geven om er op te
reageren. Samen gaan we er iets moois van maken!
Hieronder staat de planning voor de avond. Opgeven is niet nodig.
INFORMATIEAVOND
12 SEPTEMBER
19:30-20:00
Algemeen (voor alle ouders) onderwerp: Schoolplein
20:05-20:45
Groep naar keuze (1/2 – 3/4 – 5/6 – 7/8)
20:50-21:30
Groep naar keuze (1/2 – 3/4 – 5/6 – 7/8)
21:30-21:45:
Kunt u materialen bekijken.
Nog even naar het pleinontwerp kijken.
Mocht u nog wel een kind(eren) hebben in een groep waar u niet bent geweest, dan kunt u voor
informatiemateriaal en eventuele vragen bij de desbetreffende leerkracht terecht.

Kennismakingsgesprekken
Tijdens de vierde schoolweek van maandag 19 t/m vrijdag 23 september organiseren wij
kennismakingsgesprekken voor ouders die te maken krijgen met een nieuwe leerkracht of
leerkrachten. Naast de warme overdracht van kinderen tussen leerkrachten, vinden wij de
informatie van ouders ook zeer waardevol. Vandaar dat alle kinderen van groep 3, 5, 7 en nieuwe
leerlingen na de zomervakantie een kijklijst mee naar huis krijgen. (Kleuters vormen een
uitzondering hierop, omdat daar standaard na 6 weken na de start op de basisschool een
kennismakingsgesprek wordt gevoerd met de ouders.) De lijst wordt door u ingevuld en weer
ingeleverd op school. De leerkrachten gebruiken de vragenlijst als voorbereiding op het tien
minuten gesprek. U kunt zich via het ouderportaal intekenen voor de oudergesprekken. Deze staan
klaar vanaf 5 september. Het kan zijn dat er twee gesprekken nodig zijn, in geval ouders gescheiden
zijn bijvoorbeeld. Hier kan het systeem niet goed mee om gaan. Indien u twee gesprekken wenst,
dan vragen wij u te kijken naar de beschikbare tijden en deze voorkeuren door te geven via de mail
aan de leerkrachten. De leerkracht kan de tijden dan blokkeren.
Groep 3/4: lianne.busstra@comprix.nl
Groep 5/6: sicco.dekker@comprix.nl
Groep 7/8: henriette.moek@comprix.nl
Leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte
Tijdens de laatste oudercontacten van vorig schooljaar hebben de leerkrachten verteld wanneer er
extra ondersteuning nodig is voor een leerling en hoe die ondersteuning er uit gaat zien. Deze extra
ondersteuning wordt weggeschreven in een plan. Ouders van leerlingen die dit betreft krijgen
binnenkort het plan toegestuurd via de mail. Mocht dit toch nog vragen opleveren of
onduidelijkheid, neem dan gerust contact met ons op, dan plannen we een gesprek in.
Schoolfotograaf
Op donderdag 15 september komt de schoolfotograaf weer bij ons op school. Er worden
verschillende foto’s van uw kind(eren) gemaakt:
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individuele foto - broer(s)/zus(sen) = gezinsfoto - groepsfoto – schoolfoto. Broertjes/zusjes die niet
op onze school zitten mogen ook op de gezinsfoto. Deze foto’s worden in het speellokaal gemaakt
gelijk tussen 8.15 uur en 8.30 uur.
Hiervoor wachten de ouders (1 ouder per gezin) buiten op het plein bij de nooddeur aan de kant
van het groene klimrek op gepaste afstand. Door deze deur kunt u om de beurt naar binnen en
weer naar buiten.
Tostiweek
Iedere eerste volle week van een nieuwe maand is tostidag. Dit komt niet altijd handig uit, dus zal
het ook in de agenda van de info’s komen te staan en in de agenda van het ouderportaal.
Per dag komt er een groep aan de beurt, zodat we geen lange rijen
voor de tostiapparaten krijgen.
De verdeling is als volgt:
Maandag: groep 1/2
Dinsdag: groep 3/4
Donderdag: groep 5/6
Vrijdag: groep 7/8
Wanneer kinderen ook een sausje bij hun tosti willen, dan graag zelf meenemen.
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 Gymles van juf Lianne (Juf Henriëtte geeft dan les
aan groep 3/4)

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.

Activiteiten
Comprix Sportdag voor groep 8
Op vrijdag 16 september hebben de leerlingen van groep 8 de jaarlijkse sportdag van Comprix in
Wolvega. Zij gaan dit jaar fierljeppen, klimmen en ijshockeyen. Juf Henriëtte blijft op school om les
te geven aan de leerlingen van groep 7. Juf Nynke begeleidt daarom de leerlingen van groep 8
tijdens de sportdag. De leerlingen hebben ’s middags nog gewoon les op school. Het opgavebriefje
voor rijden is inmiddels meegegeven. Denkt u erom dat de leerlingen van groep 8 die ochtend al
om 08:20 uur vertrekken? Zij moeten dus iets eerder op school zijn.

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

Bijlagen
-

Kunstroute Ooststellingwerf 3 en 4 september
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Agenda
Sep
1
5
5
5
6
12
14
15
15
16
19
29
29
Okt
3
5
11
13
13
15
24

Info nr. 1
U kunt zich inschrijven voor het kennismakingsgesprek via het ouderportaal
Inleveren brief aanmelding leerlingenraad
Tostiweek! Ma: groep 1/2, di: groep 3/4, do: groep 5/6, vrij: groep 7/8
Verkiezingen leerlingenraad
Informatieavond
Juf Nynke directieoverleg
Schoolfotograaf
Info nr. 2
Sportdag Comprix groep 8
Kennismakingsgesprekken deze week.
Vergadering ouders PSZ-commissie met Nynke 8:30uur
Info nr. 3
Tostiweek! Ma: groep 1/2, di: groep 3/4, do: groep 5/6, vrij: groep 7/8
Start Kinderboekenweek “Gi-ga-groen” t/m 16 oktober
Activiteit voor groep 1 t/m 8 georganiseerd door de leerlingenraad
Voorleeswedstrijd
Info nr. 4
Herfstvakantie t/m 23 oktober
Inloopweek

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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