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AGENDA
Week
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Datum

Week

di. 16 nov.

Groep 5/6 Taal Toets Eskimo’s

do. 18 nov.

Mediawijsheidlessen groep
5 t/m 8
Schoolkrant

ma. 22 nov.

Deze week ’s middags
contactgesprekken voor
leerlingen met een
groepsplandeel

do. 25 nov.
48

vrij. 3 dec.

49

do. 9 dec.

47

51

Datum
do. 23 dec.
vrij. 24 dec.

Info nr. 9
Kerstviering en afscheid juf Iepie
Groep 1 t/m 8 om 12.30 uur vrij
Start Kerstvakantie t/m
zo. 9 januari 2022

ma. 10 jan. ‘22

Weer naar school

Info nr. 7

do. 13 jan.

Sinterklaasviering
Info nr. 8

vrij. 14 jan.

Info nr. 10
MR/OV vergadering 19.30
Schoolschaatsen in Thialf gr. 5 t/m 8?
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DIRECTIE
WE INFORMEREN U VIA ………………..
We houden jullie zo veel mogelijk op de hoogte via het Ouderportaal, mail en website. www.obsdestelling.nl .
AANSCHERPING CORONAMAATREGELEN
Naar aanleiding van de persconferentie even de aandacht voor een aantal punten. Wij verwachten dat de PO-raad binnenkort
met nieuwe handreikingen .
1. Algemene regels zoals eerder vandaag via de app verstuurd, zijn van toepassing. Zie in de bijlage Extra coronamaatregelen
meer aandacht voor de basisregels.
2. Ouders blijven buiten bij het brengen en halen en houden anderhalve meter afstand van elkaar
3. Bij contactgesprekken mogen ouders op school komen. Omdat we geen QR-controle doen, moeten de ouders/verzorgers
mondkapjes dragen in de school en afstand houden. Tijdens het gesprek mag het mondkapje af.
4. In school moeten ouders/bezoekers een mondkapje dragen
5. Bij ouderavonden of andersoortige bijeenkomsten in b.v. een zaal of café zijn de voor hen geldende regels van toepassing.
Dat betekent dat aanwezigen op de (digitale) coronapas worden gecontroleerd.
6. Kinderen met verkoudheidsklachten mogen naar school, mits …. zie de Beslisboom (laatste versie: 21 oktober 2021) in de
bijlage. Kinderen en volwassenen blijven thuis als er een quarantaineadvies geldt.
7. Als één persoon in de groep/klas besmet is hoeven de kinderen in de groep niet meer in quarantaine en hebben ze geen
standaard testadvies. Als er meerdere kinderen in een groep besmet zijn (de GGD spreekt over 3), gaan kinderen wel 5/10
dagen in quarantaine. Wel is het advies te testen bij klachten, ook bij alleen milde klachten (verkoudheid of keelpijn).
8. Als een lid uit het gezin / huishouding positief is getest op corona, mogen gevaccineerde/immune huisgenoten naar
buiten/werk als zij zonder klachten zijn.
Als een gezinslid / lid van de huishouding positief is getest, moeten leerlingen die niet gevaccineerd/immuun zijn in
quarantaine (5/10 dagen).
ALS BIJ ZIEKTE VAN DE LEERKRACHT GEEN VERVANGING MOGELIJK IS
Aangezien het steeds problematischer wordt om vervanging te krijgen als een leerkracht ziek is of corona gerelateerde
klachten heeft, hebben we het volgende afgesproken:
➢ We kijken eerst of er vervanging beschikbaar is via de vervangingspool.
➢ Mocht er geen vervanging zijn, dan proberen we of we intern de vervanging kunnen regelen.
Wij streven er naar om voor de eerste dag in ieder geval vervanging te regelen. Indien dit niet lukt zullen we dit via
Klasbord uiterlijk om 7:30 uur aan uw kenbaar maken.
Het is belangrijk, dat u als ouder dagelijks het Ouderportaal en de mail checkt!
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ALLE LEERLINGEN EEN EIGEN KOPTELEFOON OF OORTELEFOONDOPJES VOOR BIJ DE CHROMEBOOKS
In verband met de hygiëne hebben we als team besloten alle leerlingen een eigenkoptelefoon of oortelefoondopje te geven.
De leerlingen van groep 3 en 4 krijgen koptelefoons voorzien van naam en groep 5 t/m 8 oortelefoondopjes in een doosje
voorzien van naam. Het is bedoeling dat de leerlingen hier netjes mee omgaan. Is een koptelefoon of oortelefoon stuk door
onzorgvuldig gebruik, dan wordt er aan de ouders/verzorgers gevraagd om voor een vervangende koptelefoon of oordopjes te
zorgen. Hebben jullie zelf nog een koptelefoon of oordopjes liggen, dan is het fijn om die aan jullie kind(eren) mee te geven.
Wij zullen ze voorzien van naam en opbergdoosje.
10-MINUTENGESPREKKEN NOVEMBER OP UITNODIGING
In de week van maandag 22 november worden er 10-minutengesprekken gehouden op uitnodiging.
De ouders/verzorgers van groep 3 hebben allemaal een uitnodiging gekregen om de voortgang m.b.t. het lezen te bespreken.
Bij groep 4 t/m 8 is de uitnodiging voor ouders/verzorgers van leerlingen die een groepsplandeel hebben.
Jullie hebben deze week een link toegestuurd gekregen via de mail om op de spreadsheet de dag en de tijd in te vullen, die
voor jullie handig is. Naar aanleiding van de persconferentie mogen jullie zelf de keus aangeven of jullie op school willen
komen voor de gesprekken of liever online willen.
Omdat we geen QR-controle doen, moeten de ouders/verzorgers mondkapjes dragen in de school en afstand houden.
Tijdens het gesprek mag het mondkapje af.
Mochten er ouders/verzorgers zijn die niet zijn uitgenodigd, maar wel behoefte hebben aan een 10-minutengesprek, dan
kunnen jullie dat aangeven bij de groepsleerkracht via de mail.
MAILADRESSEN VAN DE LEERKRACHTEN:
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 en lianne.busstra@comprix.nl
Voor groep 7 en 8 – henriette.moek@comprix.nl
HOOFDLUIS CONTROLE
Na iedere vakantie worden de kinderen door een aantal moeders gecontroleerd op hoofdluis.
Vorige week woensdag is er weer een luizencontrole geweest.
Het is fijn te kunnen melden, dat er geen hoofdluis is gesignaleerd!
Moeders die de kinderen gecontroleerd hebben, bedankt!
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 bij de groepsleerkracht of
via de mail destelling@comprix.nl
ACTIVITEITEN
KERSTVOORSTELLING GAAT NIET DOOR
Wij hebben besloten om de kerstvoorstelling, die gepland stond op woensdag 22, niet door te laten gaan in verband met de
stijgende coronabesmettingen.
Zie ook punt 5 bij AANSCHERPING CORONAMAATREGELEN
We informeren jullie binnenkort over de andere kerstactiviteiten die in de planning staan.
SINTERKLAASVIERING VRIJDAG 3 DECEMBER
Op vrijdag 3 december verwelkomen we de Sint en zijn pieten rond 8.30 uur op het grote schoolplein.
Ouders en belangstellenden zijn van harte welkom, mits het is toegestaan i.v.m. de coronamaatregelen.
8.45 – 9.00 uur: De Sint en zijn pieten ontvangen de allerkleinsten van het dorp en de peuters in het speellokaal van school.
Mits de coronamaatregelen dit toestaan, mag er 1 ouder met kind(eren) tot 4 jaar mee om de Sint een hand te geven en wat
lekkers te krijgen van de pieten.
9.15 – 12.00 uur: De Sint en zijn pieten brengen een bezoek aan groep 1 t/m 8.
12.15 uur: Iedereen is welkom op het plein om de Sint en zijn pieten uit te zwaaien.
Alle leerlingen zijn om 12.30 uur vrij.
In verband met de Coronaregelgeving kan het zijn, dat het programma moet worden aangepast.
Zie ook de bijlage. Uitnodiging Sintviering 3 december 2021
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GROEP 1 T/M 4
Pietengym
Op vrijdag 26 november wordt er een Pietenochtend georganiseerd voor de kinderen van groep 1
t/m 4. Op deze ochtend gaan de kinderen leuke Pietenactiviteiten doen, zoals knutselen en
Pietengym. De Pietenactiviteiten vindenplaats in eigen klassen en in de gymzaal.
De kinderen hoeven deze ochtend geen fruit en drinken mee te nemen, want daar wordt voor
gezorgd.
Als de kinderen het leuk vinden, mogen ze verkleed op school komen. Het wordt vast heel gezellig!!!
GROEP 5 T/M 8
Surprises
De leerlingen van groep 5/6 en van groep 7/8 hebben al lootjes getrokken voor de Sintviering op 3 december. Ze mogen voor
€ 5 een cadeautje kopen voor de leerling die op het lootje staat en maken een gedicht en een surprise. De verlanglijstje van de
leerlingen hangen in het lokaal, zodat er iets gekocht kan worden van het verlanglijstje. Het is niet de bedoeling, dat er los
snoepgoed in de surprises verstopt worden. Aan de buitenkant van de surprise graag het gedicht en de naam voor wie het
cadeau is.
De surprises graag voor donderdag 2 december meenemen naar school. We kunnen ze dan nog even tentoonstellen in de hal.
Mochten leerlingen met grote-, zware surprises komen, dan zullen de leerkrachten deze leerlingen opvangen bij de ingang.
SCHOOLZUIVEL VOOR ALLE LEERLINGEN
Wegens leveringsproblemen kunnen we pas later starten met het aanbieden van Schoolzuivel.
20 weken lang krijgen de leerlingen 2 keer per week Schoolzuivel aan geboden bestaande uit 2 porties
(2 x 200ml) melk en/of karnemelk per leerling. We hebben onze school voor dit
Schoolzuivelprogramma aangemeld, omdat zuivel belangrijke voedingsstoffen bevatten voor de groei
van de kinderen. Niet alleen voor een goede weerstand en sterke botten en spieren, maar het is ook
belangrijk voor hun concentratie en leervermogen.
Door samen in de klas schoolzuivel te drinken hopen we dat het de leerlingen stimuleert om ook zelf zuivelproducten mee naar
school te nemen tijdens de pauze en de lunch.
Kinderen van 4 tot 10 jaar hebben elke dag zuivel nodig; zo’n 2 tot 3 melkproducten.
SCHOENENDOZEN VERZAMELEN
De kerk heeft gevraagde of de school weer mee wil doen met de “Schoenendoosactie”
Met deze schoenendoosactie maak je van een simpele schoenendoos een heel bijzonder
cadeau voor een kind dat opgroeit in armoede. Deze schoenendozen worden uitgedeeld in bijvoorbeeld
Roemenië, Moldavië, Sierra Leone, Togo en vluchtelingenkampen op de Griekse eilanden o.a. Lesbos,
Voor de kinderen in die landen is het krijgen van de cadeaus een verrassing om nooit te vergeten.
Zie ook https://www.gainhelpt.nu/schoenendoosactie
Op dinsdag 16 november gaan we met de kinderen de schoenendozen versieren. Geef daarom z.s.m.
een schoenendoos mee naar school. De kinderen hebben al een brief meegekregen met verdere
informatie. Neem anders nog even contact op met de leerkracht.
Zie mailadressen van de leerkrachten bovenin de Info.
INFORMATIE UIT DE GROEPEN
MOTORISCHE SCREENING LEERLINGEN GROEP 1 T/M 8
Vanaf augustus 2013 is in de gemeente Ooststellingwerf het Buurtsportwerk actief.
Alle basisscholen in de gemeente worden door dit project ondersteunt. Het Buurtsportwerk heeft als doel dat alle kinderen
plezier beleven aan sport en bewegen; nu en in de toekomst!
Voor de komende jaren is één van de speerpunten: meer aandacht voor de motorische ontwikkeling van kinderen.
Als school vinden wij dit ook een belangrijk onderdeel en daarom hebben we met de Buurtsportcoach Ooststellingwerf
afgesproken, dat er aan het begin en aan het eind van het schooljaar bij de leerlingen van groep 1 t/m 8 een motorische
screening (= observatie) wordt afgenomen, de MQ scan. Meer informatie kunt u vinden op www.mqscan.nl
De MQ scan wordt op donderdag 25 november tijdens de gymles afgenomen door de Buurtsportcoach door middel van een
parcours dat door de kinderen moet worden afgelegd. Dit parcours wordt volgens een bepaalde instructie opgebouwd in de
gymzaal. De tijd die een kind erover doet om dit parcours af te leggen, geeft aan of een kind een gemiddeld, boven- of
ondergemiddeld motorische vaardigheid heeft voor zijn leeftijd. De groepsleerkracht is bij deze screening aanwezig.
De MQ scan blijft natuurlijk een moment opname dus het oog van de groepsleerkracht heeft zeker een toegevoegde waarde.
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De leerkrachten hebben inzicht in de gegevens van de kinderen. Buurtsport heeft alleen inzicht in de anonieme gegevens,
groepsgegevens. In overleg met school/ leerkracht worden de ouders/verzorgers in kennis gesteld van de uitkomst van deze
screening. Indien nodig is het mogelijk om Kinderfysio te gaan volgen, dit kan aangeboden worden op school.
MEDEZEGGENSCHAPSRAAD/OUDERVERENIGING
BETALING OUDERBIJDRAGE
Binnenkort krijgt u van de Oudervereniging een mail met een betaallink voor de ouderbijdrage toegestuurd. De ouderbijdrage
bedraagt € 24 per kind.
Mocht u vragen hebben aan de MR, dan kan dat 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
NIEUWS BUITEN DE SCHOOL
DE KINDERKEI
Pietengym
Op dinsdagmiddag 30 november is het tijd voor de jaarlijkse pietengym. De Kinderkei en Buurtsport
Scala maken er samen weer een gezellige boel van. Doe je ook mee? Geef je dan op bij de bso! We
starten met de kinderen van groep 1 t/m 4 meteen uit school om 14:30 uur bij de bso en we zijn
rond 15:15 uur klaar. Om 15:30 uur is groep 5 t/m 8 aan de beurt in de gymzaal bij het dorpshuis.
Zij zijn klaar rond 16:15 uur. Vergeet je je gymschoenen niet??? Groetjes BSO de Dino’s De Kinderkei
BIJLAGEN
In de bijlage vinden jullie:
• Afspraken m.b.t. zelfstandig werken en plein schoolweek 10 en 11 van ma. 15 t/m vrijdag 26 nov..
• Extra coronamaatregelen: Meer aandacht voor de basisregels
• De Beslisboom (laatste versie: 21 oktober 2021)
• Uitnodiging Sintviering 3 december 2021
WEBSITE
Alle informatie is ook terug te vinden op onze website www.obsdestelling.nl
Foto’s van:
• Nationaal Schoolontbijt
• Tandenpoetsles in groep 3 en 4
• Herfstwandeling groep 1 en 2
• Sint-Maarten

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