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2022-2023

Schoenendozen verzamelen (herinnering)
Op 15 en 16 november gaan we met de kinderen de schoenendozen versieren. Denkt u aan het
meegeven van een schoenendoos en een speelgoedje voor erin?
Stagiair
Deze week loopt Anouk v/d Wal, leerling Stellingwerf College, haar snuffelstage bij ons op school in
groep 1/2. Anouk, heel veel plezier toegewenst!
Tostidag
Let op! Groep 7/8 en groep 3/4 wisselen voortaan van dag. Groep 7/8 heeft tostidag op de dinsdag
en groep 3/4 op de vrijdag. In de agenda op de laatste blz. van deze info is deze wisseling al
aangepast.
10-Minutengesprekken november op uitnodiging
In de week van maandag 28 november worden er 10-minutengesprekken gehouden op uitnodiging.
Voor groep 1 en 2 zijn deze gesprekken voor ouders/verzorgers van leerlingen die in een
hulpgroepje zitten. De ouders/verzorgers van groep 3 krijgen allemaal een uitnodiging 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 handelingsplan of
ontwikkelperspectief hebben. Alle ouders waarvan hun kind(eren) een plan hebben krijgen op 7
november een e-mail van de leerkracht met het verzoek zich in te tekenen in het ouderportaal.
Mochten er ouders/verzorgers zijn die niet zijn uitgenodigd, maar wel behoefte hebben aan een 10minutengesprek, dan bent u natuurlijk ook welkom! U kunt zich inschrijven via de gespreksplanner
in het ouderportaal. De gespreksplanner zal op dinsdagmiddag 15 november open worden gezet.
Vervanging wanneer een leerkracht ziek is.
Aangezien het nog steeds problematisch is om vervanging te krijgen als een leerkracht ziek is,
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 het
ouderportaal uiterlijk om 7:30 uur aan uw kenbaar maken.
Het is belangrijk, dat u als ouder dagelijks het Ouderportaal en de mail checkt!
Hoofdluiscontrole
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
directie.destelling@comprix.nl
Bruna-actie
Er is voor €248,52 aan boeken gekocht tijdens de Kinderboekenweek. Wij mogen nu voor €49,70
nieuwe boeken uitzoeken. Bedankt voor het inleveren van de bonnen, wij zijn er blij mee!
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Activiteiten
Winnaar voorleeswedstrijd
Marleen v/d Wolfshaar uit groep 8 is de voorleeskampioen van de school geworden. Marleen
mag onze school vertegenwoordigen bij de volgende ronde voor de beste voorleeskampioen van
Ooststellingwerf, heel veel succes Marleen! Alle voorleeskanjers kregen een boekenbon voor hun
mooie voorleesprestatie. Juryleden Iepie Wijshake (jarenlang directeur van de school), Thea
Winters (al jaren vrijwilligster bij het lezen op onze school) en Sanne Mintjes (leesconsulent van de
bibliotheek in Oosterwolde), bedankt voor jullie bijdrage!
Nationaal schoolontbijt
Bij ons op school zal het Nationaal schoolontbijt op woensdag 9 november plaatsvinden.
Graag uw kind(eren) dinsdag 8 november een bord, beker en bestek voorzien van naam meegeven
in een plastic tas.
Sinterklaasviering vrijdag 2 december
Op vrijdag 2 december verwelkomen we de Sint en zijn pieten rond op het grote schoolplein.
Ouders en belangstellenden zijn van harte welkom!
Tussen 8.15 en 8.30 uur: Alle kinderen komen naar school en verzamelen op het grote plein.
8.50 – 9.20 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.
9.30 – 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.
12.30 uur:
Groep 1/2 is vrij.
14:15 uur:
Groep 3 t/m 8 is vrij. (We hebben de marge uren
zo ingezet dat we twee weken meivakantie hebben.
Hierdoor houden we geen uren meer over om
groep 3 t/m 8 deze middag ook vrij te geven.)
Pietengym groep 1 t/m 4
Op vrijdag 25 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 vinden plaats in de
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!!!
Surprises groep 5 t/m 8
De leerlingen van groep 5/6 en van groep 7/8 gaan op maandag 14 november lootjes trekken voor
de Sintviering op 2 december. Ze mogen voor €5 een cadeautje kopen voor de leerling die op het
lootje staat en maken een gedicht en een surprise. Alle kinderen krijgen een brief waar in staat wat
precies de bedoeling is.
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Oproep hulpouders!!
Tot de kerstvakantie kunnen wij bij een aantal activiteiten nog wel wat hulpouders gebruiken. We
hebben alle momenten op een rijtje gezet. U kunt zich opgeven bij de leerkrachten of door te
mailen naar directie.destelling@comprix.nl .
Datum:
Tijd:
Wat:
25-11-2022
8:30-12:30
Pietenochtend groep 1 t/m 4
19-12-2022
9:00-12:30
Kerststukjes maken (Alle kinderen maken twee kerststukjes; één
om zelf te houden en één om te verkopen tijdens de kerstmarkt.)
9:00 uur groep 1/2
10:00 uur groep 3/4
11:00 uur groep 5/6
12:30 uur groep 7/8
Kerstviering 22 december
Het duurt nog even, maar we zijn ondertussen al druk bezig met de
voorbereidingen voor de kerstviering op donderdag 22 december. Het
precieze programma krijgt u nog van ons, maar wij verklappen alvast dat het
de volgende onderdelen bevat:
- Amerikaans buffet op school voor groep 1 t/m 8
- Optredens van alle groepen onder leiding van een muziekleerkracht.
- Een kerstmarkt
Voor de kerstmarkt gaan wij met de kinderen mooie dingen
knutselen die we kunnen verkopen. Wij hebben in ieder geval glazen potjes nodig. Wilt u
dit voor ons sparen? U kunt ze inleveren op school. Alvast bedankt!
Muzieklessen
Binnenkort krijgen alle kinderen vier muzieklessen met een instrument ter voorbereiding op het
kerstfeest.
Groep 1/2 harp van Ellis Nijdam (start vanaf 24-11)
Groep 5/6 trompet en trombone van Ellis Nijdam (start vanaf 24-11)
Groep 3/4 Emmer drums van Anne-Symen Abma (start vanaf 29-11)
Groep 7/8 Djembee van Anne-Symen Abma (start vanaf 29-11)
Het thema van deze lessen zal in het teken van kerst staan, zodat de kinderen tijdens de
kerstviering van 22 december het geleerde ten gehore kunnen brengen!

Nieuws uit de groepen
Groep 3
De afgelopen weken hebben de kinderen gewerkt aan kern 3 van veilig
leren lezen. Zij hebben de volgende letters geleerd: d, oe, z, ij, h. Soms
verwisselen de kinderen de d met de b. Wij leren de kinderen het
volgende; Wanneer je b zegt dan zitten jouw lippen eerst tegen elkaar aan, net als het stokje van de
b. Wanneer je de d zegt, dan maak je met jouw lippen een rondje, dat rondje zie je ook het eerst bij
de d. De kinderen oefenen en lezen en maken van woordjes die bestaan uit één lettergreep met die
letters die ze kennen, zoals kaas, eet en nee. Het kunnen lezen en maken van woorden als spaak en
kaart zijn nog geen doel, maar de kinderen krijgen wel de gelegenheid om aan deze woorden te
‘snuffelen’ en te proberen of ze deze woorden kunnen lezen en maken.
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Toetsen na kern 3
Na kern 3 vindt een belangrijk toetsmoment plaats. We toetsen, zoals ook na kern 1 en 2, de kennis
van de letters die uw kind heeft geleerd. Daarnaast toetsen we zoals gewoonlijk hoe goed en vlot
uw kind al woordjes kan lezen. Deze keer observeren we voor het eerst ook het leesgedrag bij het
lezen van een korte tekst. Ook nemen we een spellingtoets af en een letterdictee (fonemendictee).

Medezeggenschapsraad/Oudervereniging
Verkiezingen MR
Dit jaar is er één ouder aftredend en herkiesbaar: Karin Mulder. Vandaar dat er een bijlage bij deze
info zit. Daarin kunt u lezen wat de Medezeggenschapsraad doet en hoe u aan kunt geven dat u
belangstelling heeft.
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
-

Verkiezingen voor de MR van OBS de Stelling (Belangrijk!)
Sinterklaasactie OV!!! (Belangrijk!)
Ouderbrief Nationaal schoolontbijt
Poster kerstfeest Boijl
Flyer ouderbijeenkomst hoogbegaafdheid van het Samenwerkingsverband
Passendonderwijs Friesland

Agenda
Nov.
3
7
9
10
10
11
14
14
15 en 16
15
16 en 23
17
18
24
25

Groep 5/6 en groep 7/8 op school dansles van Clarette
Tostiweek! Ma: groep 1/2, di: groep 7/8, do: groep 5/6, vrij: groep 3/4
Nationaal schoolontbijt. Juf Nynke en juf Sandra ’s ochtends afwezig i.v.m. cursus
Groep 5/6 en groep 7/8 op school dansles van Clarette
CSG Liudger Waskemeer voorlichtingsavond vmbo/havo/vwo
Sint-Maarten
Sinterklaas lootjes trekken groep 5 t/m 8
Stellingwerf College informatieavond voor ouders groep 8
Schoenendozen versieren voor de actie van de kerk
’s middags gaat de gespreksplanner open voor de 10-minutengesprekken
Schoolartsbezoek leerlingen geboren in 2017 (groep 2). U krijgt een uitnodiging van de GGD.
Info nr. 6
Groep 5/6 en groep 7/8 op school dansles van Clarette
Techniek Tastbaar 10-16 jaar in Heerenveen
Muziekles groep 1/2 en groep 5/6
Pietenochtend groep 1 t/m 4

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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