INFO NR. 20 - DONDERDAG 10 juni 2021
AGENDA
Week
25

26

Datum
ma. 14 juni
di. 15 juni
woe. 16 juni
do. 17 juni
ma. 21 juni
do. 24 juni

Week
Schoolkamp gr. 7/8
Schoolkamp gr. 7/8
Schoolkamp gr. 7/8
Leerlingen gr. 1 t/m 6 vrij
Leerlingen gr. 7/8 vrij
MR/OV vergadering 19.30
Schoolfotograaf afscheidsfoto gr. 8
Info nr. 20

27

28

Datum
ma. 28 juni
di. 29 juni
do. 1 juli
vrij. 2 juli
di. 6juli
do. 8 juli

vrij. 9 juli
za. 10 juli
ma. 23 aug.

Deze week 10 min.gesprekken mi.
10 min.gesprekken op uitnodiging mi.
10 min.gesprekken op uitnodiging mi.
Afscheid gr. 8
Rapport
Doorschuiven van de groepen
Info nr. 21
Schoolkrant
Laatste schooldag
Start zomervakantie t/m zo. 22 aug.

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
JUF HENRIËTTE, JUF SABIEN EN JUF IEPIE AFWEZIG
Aangezien groep 7 en 8 op maandag 14, dinsdag 15 en woensdag 16 juni op schoolkamp gaan en er ook 3 juffen meegaan
naar Borger, zijn juf Henriëtte, juf Sabien en juf Iepie deze dagen niet op school aanwezig.
BOEKENLENEN KAN WEER
Vanaf vrijdag 18 juni kunnen er op vrijdag weer boeken geleend worden uit de bibliotheekkasten.
CONTACTGESPREKKEN
De contactgesprekken voor leerlingen van groep 1 t/m 7 zullen online worden gehouden op de middagen, ma. 28, di. 29 juni
en do. 1 juli. De link voor deze gesprekken hebben jullie via de mail toegestuurd gekregen, zodat jullie zelf kunnen aangeven
wanneer het jullie het beste uitkomt. Houden jullie er wel rekening mee, mochten 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. De gesprekken voor leerlingen van groep 6 en
groep 7 zullen 20 minuten duren, aangezien er met de ouders ook gesproken wordt over de plaatsingswijzer m.b.t. het
voortgezet onderwijs. De link staat open tot uiterlijk donderdag 17 juni. Daarna kan het document nog wel ingezien worden.
Na 21 juni krijgen jullie nog een link toegestuurd voor de online meeting via Teams.
CONCIËRGE TOT AAN DE ZOMERVAKANTIE
Vanaf maandag 7 juni hebben we de beschikking over een conciërge op maandag, woensdag en donderdag.
Op deze dagen zal meester Jan Hut 4 uren op school aanwezig zijn om ons te ondersteunen met conciërgetaken.
ACTIVITEITEN
MUSICAL GROEP 7/8
Vandaag, donderdag 10 juni hebben de leerlingen van groep 7/8 de musical “De Diamantroof” opgevoerd. Helaas kon het van
wege de coronamaatregelen alleen maar voor de leerlingen van de school.
De vondst van een bijzondere geluksdiamant zorgt voor spanning en sensatie!
De familie Weiland heeft een oud museum gekocht, maar al snel blijkt dit buitenkansje een enorme miskoop. Het museum is een
bouwval en de collectie bestaat uit enkel oude troep!

1

Desondanks gaat de familie Weiland aan de slag met het opknappen van het museum én verzint van alles om de oude spullen weg te
kunnen zetten als waardevolle museumobjecten. Ze missen alleen nog een topstuk.
Dan vinden ze tussen alle troep een diamant. Het blijkt een verloren gewaande geluksdiamant te zijn. De vondst is groot nieuws!
Iedereen wil de diamant komen bekijken: de pers stroom toe en zelfs autocoureurs Max Verstapel en Sebastiaan Ventiel komen een
kijkje nemen. Helaas trekt de diamant ook andere bezoekers: inbrekersbende.
De leerlingen van groep 7/8 hebben vandaag een mooi spektakelstuk opgevoerd. Iedereen heeft genoten van het optreden. Jongens
en meisjes van groep 7/8: “Jullie hebben het super gedaan!“Zie voor foto’s www.obsdestelling.nl
De musical is door Dirk Brouwer opgenomen. Alle ouders krijgen via de mail een link om via You Tube de musical te kunnen
bekijken. Deze link kan 2 - 3 weken gebruikt worden.
Zijn er ouders van de leerlingen van groep 7/8 die de film graag als herinnering zouden willen hebben, dan kan er een usb stick
naar Dirk Brouwer gebracht worden. Zie voor foto’s www.obsdestelling.nl
Dirk bedankt voor het licht en geluid en het opnemen van de musical. Ouders die geholpen hebben bij het schminken enz.,
jullie ook bedankt voor jullie hulp.
SCHOOLREIS GROEP 7/8
Het schoolkamp van groep 7/8 naar de Lentehof in Borger gaat door.
We hebben aan de MR en de ouders van groep 7/8 een voorstel voorgelegd:
* Groep 7 en 8 gaan naar kampeerboerderij de Lentehof in Borger.
* Bij de Lentehof zijn we alleen met onze eigen groepen. Er zijn verschillende slaapvertrekken.
* Activiteiten kunnen rond en in de buurt van de kampeerboerderij plaatsvinden.
De MR en alle ouders van de leerlingen van groep 7/8 zijn akkoord en voldoende ouders zijn bereid om naar Borger te rijden
en de kinderen op woensdag weer op te halen.
Zie voor de locatie: https://lentehof.nl/de-accommodaties/lentehof-familie/
INFORMATIE UIT DE GROEPEN
GROEP 3
De zomervakantie komt in zicht en we werken toe naar de afsluiting van het schooljaar. Groep 3 zit er voor de kinderen bijna
op! Wat hebben ze weer veel geleerd dit jaar! In kern afsluiting staan we stil bij wat we allemaal hebben gedaan dit schooljaar
en kijken we vast vooruit naar de zomervakantie en het nieuwe schooljaar.
In deze kern komen geen nieuwe woordtypen meer aan bod. Tijdens de lessen lezen en spelling oefenen de kinderen verder
met alles wat ze het afgelopen jaar hebben geleerd en tijdens de andere lessen passen ze het geleerde toe door zinnen en
korte tekstjes te schrijven, voor te lezen.
De kinderen oefenen in groepjes het voordragen van teksten met het boekje ‘Toneellezen’, waarin ze allemaal een rol voor
hun rekening nemen.
SCHOOLKORFBALCHALLENGE VOOR GROEP 3 T/M 6
Helaas kan het schoolkorfbaltoernooi ook dit jaar niet in zijn normale vorm doorgaan. Daarom is er besloten om er een online
scholencompetitie van te maken, die zich richt op de 3 belangrijkste aspecten van het korfbal; gooien/ vangen, scoren en
(samen)spel.
Aangezien het voetbaltoernooi zich richtte op groep 7/8, richt het schoolkorfbal zich op de groep 3/4 en groep 5/6.
Wat is de bedoeling?
De klas wordt uitgedaagd om iedere week een opdracht te voltooien, waarmee je punten kunt scoren. Na vier weken en dus
vier verschillende opdrachten, wordt er gekeken wie het hoogste aantal punten heeft behaald en deze klas kan een leuke prijs
winnen!
Er zijn 2 competities, één voor de groepen 3 /4 en de ander vóór de groepen 5/6.
De leerlingen van groep 3 t/m 6 zijn al druk met de opdrachten aan het oefenen voor de schoolkorfbalchallenge.
Zie de foto’s op de website www.obsdestelling.nl De bekendmaking van de uitslag zal zijn op maandag 14 juni.
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GROEP 7/8 PRAKTISCH VERKEERSEXAMEN
Op woensdagochtend 2 juni hebben de leerlingen van groep 7/8 meegedaan aan het
praktisch verkeersexamen in Oosterwolde.
Ze moesten allemaal een route fietsen in Oosterwolde, waarbij ze onder meer
beoordeeld werden op hoe zij als verkeersdeelnemer letten op de verkeersborden, de
hand uitsteken bij het afslaan, goed uitkijken en op tijd stoppen.
Het theorie-examen hadden alle leerlingen al behaald en iedereen is ook geslaagd voor
het praktisch verkeersexamen. Jongens en meisjes hartelijk gefeliciteerd!
Zie voor foto’s www.obsdestelling.nl
MAILADRESSEN ZIJN GEWIJZIGD IN
De schoolmailadressen zijn allemaal gewijzigd in @comprix.nl. Mails met de oude mailadressen komen nog wel binnen, maar
uitgaande mails van school eindigen allemaal op comprix.nl.
Ook het MR-mailadres is vanaf nu: mr.destelling@comprix.nl
Het schoolmailadres is: destelling@comprix.nl
Voor groep 1 en 2 – marita.tuinstra@comprix.nl en sandra.graafstra@comprix.nl
Voor groep 3 en 4 – heleen.villerius@comprix.nl
Voor groep 5 en 6 – sicco.dekker@comprix.nl
Voor groep 7 en 8 – henriette.moek@comprix.nl
Zijn er vragen neem dan gerust contact op met bovenstaande mailadressen of tel. 0516 441439.
NIEUWS BUITEN DE SCHOOL

DE KINDERKEI
Hallo allemaal,
De zomervakantie staat alweer om de hoek en daarom hebben Scala en de Kinderkei besloten om
nog een leuke activiteit te doen als start van de zomer. Op dinsdag 22 juni gaan we op het veld
naast school waterspelletjes doen. Mocht het erg slecht weer zijn, dan zijn wij genoodzaakt om
de activiteit te annuleren maar hier gaan wij natuurlijk niet vanuit. Vergeet niet je zwemkleding
en een handdoek mee te nemen. Een plastic zak voor natte spullen is ook niet geheel onverstandig. De activiteit is weer
kosteloos en vanwege corona hebben we weer een beperkt aantal plekken beschikbaar. Vol = vol! Opgeven kan via de BSO
telefoon zodat wij ook meteen het 06 nummer van ouders hebben in geval van calamiteiten, het nummer van de BSO telefoon
is; 0682071651. We verzamelen op 22 juni om 14:15 uur bij de BSO en zullen dan met zijn allen wat eten/drinken voordat we
om 14:30 beginnen. Om 15:30 uur kunt u de kinderen weer ophalen, dit geldt natuurlijk niet voor de kinderen die deze dag op
de BSO zijn. In de bijlage vindt u de poster voor de waterspelen. Wij hebben er alvast veel zin in en we hopen jullie ook!
BIJLAGEN
In de bijlagen vindt u:
• Afspraken zelfstandig werken en plein week 25 en 26 (14 t/m 25 juni 2021), schoolweek 36 en 37
• Affiche “Waterspelletjes” 22 juni BSO Kinderkei en Scala
WEBSITE
Alle informatie is ook terug te vinden op onze website www.obsdestelling.nl
Foto’s van:
• Schoolkorfbalchallenge groep 3 t/m 6
• Project Kunst gr. 1 t/m 6
• Praktisch verkeersexamen groep 7 en 8
• Musical gr. 7/8
Met vriendelijke groet,
Team o.b.s. “de Stelling”
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