INFO NR. 21 - DONDERDAG 24 juni 2021
AGENDA
Week
27

28

Datum

Week

ma. 28 juni

Deze week 10 min.gesprekken mi.

di. 29 juni

ma. 23 aug.
Start
Kanjerweken

Weer naar school
Kennismakingsinloop 8.15 uur

10 min.gesprekken op uitnodiging mi.

di. 24 aug.

Kennismakingsinloop 8.15 uur

do. 1 juli

10 min.gesprekken op uitnodiging mi.
Afscheid gr. 8

woe. 25 aug.

Kennismakingsinloop 8.15 uur

vrij. 2 juli

Rapport

do. 26 aug.

Kennismakingsinloop 8.15 uur
Info nr. 1

ma. 5 juli

Vanaf 5 juni t/m do. 8 juni materialen
schoonmaken
Doorschuiven van de groepen

vrij. 27 aug.

Kennismakingsinloop 8.15 uur

35

ma. 30 aug.

Kanjerweek 2

36

di. 31 aug.
6 sept.

Start HVO en GVO gr. 7 en 8
Kanjerweek 3

di. 6 juli
do. 8 juli

vrij. 9 juli
za. 10 juli

Schoolreis gr. 1 t/m 6 mits ouders
akkoord gaan
Info nr. 21 en Schoolkrant
Laatste schooldag
Start zomervakantie t/m zo. 22 aug.
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Datum

Kanjerweek 1

DIRECTIE
WE INFORMEREN U VIA ………………..
We houden u zo veel mogelijk op de hoogte via Klasbord, Ouderportaal, mail en website.
www.obsdestelling.nl
SCHOOLORGANISATIE IN DE KLASSEN NA DE VAKANTIE
• Na de zomervakantie vinden er geen grote wijzigingen plaats in de schoolorganisatie.
• Bijna alle leerkrachten blijven. Lio-er juf Lisanne Kuipers, hoopt haar Lio-stage volgend schooljaar af te kunnen
ronden op een school in Veendam. Juf Esmee Theil heeft voor na de vakantie een volledige baan aangeboden
gekregen op de school in Munnekeburen, waar ze nu ook al 3 dagen lesgeeft.
• We hadden daarom een vacature in groep 3/4 op vrijdag.
• Dankzij de NPO gelden (Nationaal Programma Onderwijs), hebben we deze vacature uitkunnen breiden naar 3,5
dagen. Deze subsidie is bedoeld voor herstel en ontwikkeling van het onderwijs tijdens en na corona.
• Naar aanleiding van de schoolscan, hebben we besloten om een aantal ochtenden groep 5/6 te splitsen. De nieuwe
leerkracht, juf Lianne Busstra, zal deze ochtenden lesgeven aan groep 6 en meester Sicco geeft les aan groep 5.
• Meester Sicco krijgt voor het nieuwe schooljaar een volledige baan bij ons op school in groep 5/6. Hij is dus op
maandag t/m vrijdag bij ons op school aanwezig.
• De nieuwe leerkracht, Lianne Busstra geeft op de ochtenden, als ze aanwezig is les aan groep 6 en ’s middags zal ze
de plusleerlingen uit de verschillende groepen begeleiden en ondersteuning bieden waar nodig.
• Juf Sabien onze onderwijsassistent blijft ondersteuning bieden in alle groepen.
• Ook gaan we net zo als afgelopen schooljaar groep 3 en 4 zoveel mogelijk splitsen aan het begin van de ochtend voor
het technisch lezen
• In de volgende Info zullen we het definitieve weekschema van de leerkrachten kenbaar maken.
KENNISMAKEN MET JUF LIANNE BUSSTRA
Juf Lianne Busstra komt vrijdag 2 juli kennismaken met de leerlingen.
In de volgende Info zal ze even iets over haar zelf vertellen, zodat jullie alvast even weten wie ze is.
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CONTACTGESPREKKEN
De link voor de online contactgesprekken worden uiterlijk donderdag 24 juni naar jullie toegestuurd.
In de bijlage vinden jullie de planning.
ACTIVITEITEN
HIMMELWIKE/HIMMELDEI
Het is feest! Dit jaar bestaat de Himmelwike 20 jaar. Mede dankzij onze inzet iederjaar, is de gemeente Ooststellingwerf een
super schone gemeente! In de loop der jaren is zwerfafval rapen een goede gewoonte geworden. Als we allemaal wat
opruimen dragen we ons steentje bij aan een schone en duurzame wereld. En daar gaan we voor.
Ook dit jaar doen we weer mee aan de Himmelwike. Want het is belangrijk om kinderen bewust te maken van de problemen
van zwerfafval, en te leren dat we er samen iets tegen kunnen doen.
De leerlingen gaan op maandagmiddag 28 juni 2021 op pad om het afval in de omgeving van de school in te zamelen. De
opening van de Himmewike2021 vindt deze middag plaats op onze school en deze handeling zal verricht worden door de
wedhouder. Het doel van de actie is om de leerlingen, maar ook familie bewust te maken van zwerfafval en vooral dat men er
zelf wat aan kan doen.
SCHOOLREIZEN GROEP 1 T/M 6
Nu de coronamaatregelen versoepeld worden, lijkt het ons fijn voor groep 1 t/m 6, dat zij ook dit schooljaar nog op schoolreis
kunnen. De MR is akkoord met het voorstel, dat groep 1/2 naar de Elf Ieken in Elsloo gaan en groep 3 t/m 6 naar pretpark
Duinen Zathe in Appelscha. Woensdag 23 juni is er een brief naar de ouders van groep 1 t/m 6 gegaan of zij akkoord gaan, dat
de kinderen donderdag 8 juni op schoolreis gaan.
Uiterlijk maandag 28 juni willen we van deze ouders weten of zij wel of geen bezwaar hebben dat groep 1 t/m 6 donderdag 8
juni op schoolreis gaan.
Zie ook de brief in de bijlage.
VRIJDAG 9 JULI LAATSTE SCHOOLDAG:
De oudervereniging organiseert op vrijdag 9 juli een leuke gezellige ochtend voor alle leerlingen.
Dit jaar wordt de Elfstedentocht in Makkinga gehouden op vrijdag 9 juli. We beginnen om half 9
en verwachten rond twaalf uur klaar te zijn. De deelnemers gaan op sportieve wijze het parcours
afleggen. De start en finish zal op het grote plein plaatsvinden. De rayonhoofden moeten
uiteraard wel de goedkeuring geven. Zo niet, moeten we misschien uitwijken naar de
‘Weisensee’, maar daar gaan we niet vanuit.
➢ Deelnemers: graag oude kleren aantrekken die nat en vies mogen worden.
➢ Uiterlijk maandag 5 juli a.s. willen we graag een oud T-shirt van uw kind met zijn/haar
naam erin.
➢ Dit T-shirt mag uw kind inleveren bij hun juf of meester. De kinderen gaan hun eigen T-shirt pimpen met textielstiften
en deze mogen ze na afloop van de laatste schooldag weer mee naar huis nemen.
Publiek:
De restricties van het RIVM gelden nog steeds, daarom mogen we helaas nog geen publiek toestaan bij deze Elfstedentocht.
Afscheid groep 8:
Aan het eind van de ochtend nemen we afscheid van groep 8. Alle ouders mogen vanaf 11.50 uur, met inachtneming van de
1,5 meter afstand, achter het hek op het sportveld de kinderen van groep 8 uitzwaaien!
De kinderen zijn deze dag vrij rond 12.00 uur.
SCHOOLREIS GROEP 7/8
Groep 7 en 8 hebben een gezellig driedaags schoolkamp gehad in Borger. Maandag 14 juni werden de kinderen naar
kampeerboerderij de Lentehof gebracht door de ouders. Tijdens de 3 dagen die in Borger werden doorgebracht, werden er
verschillende activiteiten georganiseerd. Het weer was prachtig en op woensdag 16 juni kwamen de ouders de leerlingen weer
ophalen. Moe maar vol verhalen gingen ze weer naar huis. Ouders jullie bedankt voor het brengen en halen van de kinderen.
Zie voor foto’s de website www.obsdestelling.nl
INFORMATIE UIT DE GROEPEN
SCHOONMAKEN VAN MATERIALEN
Aangezien we dit keer geen schoonmaakmiddag/avond kunnen organiseren, willen wij u vragen materialen thuis schoon te
maken. Het gaat hierbij om materialen van groep 1/2, maar ook in de andere groepen zijn er spullen die schoongemaakt
moeten worden. Het gaat hierbij om puzzels, constructiematerialen enz. Op maandag 28 juni zullen we de materialen op de
pleinen klaarzetten, zodat u ze daar weg kunt halen. Graag uiterlijk donderdag 8 juli de spullen retour.
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WISSELING VAN GROEPEN
We vinden het wel belangrijk, dat de leerlingen weten wie hun juf of meester wordt in het nieuwe schooljaar. Daarom zal er in
de laatste week voor de vakantie een kennismakingsmoment worden georganiseerd, alleen met de groep leerlingen en
leerkracht(en) voor wie dit geldt (groep 2, groep 4, groep 6).
GROEP1/2
We zijn gestart met een njeuw thema, namelijk ‘Vlinders’. We hebben het boek ‘Rupsje Nooitgenoeg’ voorgelezen
en aan de hand daarvan stempelen, verven en knutselen de kinderen rupsen en vlinders. We hebben een vlinderdans gedanst
en bekijken vlinderonderdelen met een loep. Het boek ‘Elmer en vlinder’ en vlinderliedjes staan nog op het programma.
Tot slot: de kinderen kunnen u haarfijn vertellen hoe een vlindercyclus verloopt…
VAKANTIELEZEN GROEP 3/4
Op de camping, in de tuin, aan het strand of op de trampoline: in de zomer kun je
overal lezen. En met Vakantielezen van de Bibliotheek wordt lezen extra leuk! Gaan
jullie deze zomer mee op reis?
Vakantielezen is een spannende ontdekkingsreis voor beginnende lezers. De
bibliotheek biedt dit digitale zomerleesprogramma aan voor kinderen uit groep 3 en
4. Met Vakantielezen willen we samen het leesniveau van kinderen in de
schoolvakantie op peil houden.
Op de website www.vakantie-lezen.nl reizen jullie langs 6 landen. Van de Griezelkust naar Sportmanië en van het Dierenrijk
naar Lachland. In ieder land doen jullie opdrachten en zo proberen jullie in elk land de schat te vinden. Met de digitale
schattenjacht maken jullie ook nog eens kans op leuke prijsjes.
Verhalen uit 2020
De verhalen uit de editie van 2020 zijn nog digitaal beschikbaar via issuu.com/vakantielezen of zie de bijlage met de links.
UITSLAG SCHOOLKORFBALCHALLENGE VOOR GROEP 3 T/M 6
Groep 3 en 4 zijn eerste geworden bij de online schoolkorfbalchallenge. Ook voor de leerlingen van groep 5 en 6 werd er op
maandagochtend 14 juni een prijs bezorgd. Groep 5 en 6 waren in hun poule tweede geworden. Beide groepen werden verrast
met een mooi buitenspelpakket. Hartelijk gefeliciteerd met deze prestatie!
Zie de foto’s op de website 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,
Zoals jullie al hadden gehoord zijn de waterspelen van afgelopen dinsdag niet doorgegaan
vanwege het weer. Deze leuke activiteit wordt voor nu verplaatst naar maandag 28 juni. We gaan
er vanuit dat het dan wel door kan gaan. Als reminder nog even alle informatie op een rij:
zwemkleding en een handdoek niet vergeten, een plastic zak voor de natte spullen is ook geen overbodige luxe. We
verzamelen om 14:15 op de BSO waar we met zijn allen wat eten/drinken voordat we om 14:30 van start gaan. Om 15:30 kunt
u de kinderen weer ophalen op het veld naast school, dit geldt natuurlijk niet voor de kinderen die deze dag op de BSO zijn.
Opgave 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. Ook als u uw kind(eren) al had opgegeven voor de waterspelen op dinsdag 22
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juni horen wij graag of uw kind(eren) alsnog komen. Hopelijk zien we iedereen volgende week maandag met prachtig mooi
weer erbij! Groetjes BSO de Dino’s De Kinderkei
VOORSCHOOLSE OPVANG
Beste ouders/ verzorgers,
Aangezien er steeds vaker een vraag komt over voorschoolse opvang, willen we daarom gaan inventariseren welke behoeftes
er zijn met betrekking tot voorschoolse opvang.
Voorschoolse opvang is alleen mogelijk is combinatie met naschoolse opvang, maar mochten er ouders zijn die eerst nog even
geen naschoolse opvang nodig hebben, dan kunnen we ook voor deze ouders tijdelijk een uitkomst zijn.
Voorschoolse opvang is van 07.30 uur tot 08.30 uur en uit te breiden met vervroegde opvang vanaf 07.00 uur. Deze kosten
worden grotendeels vergoedt door de belastingdienst, mochten beide ouders werken of studeren.
Mocht u alleen naschoolse opvang nodig hebben of in de vakanties, dan is dat uiteraard ook allemaal mogelijk. Hiervoor een
vrijblijvende offerte bij ons aanvragen, die een duidelijk overzicht geeft in de daadwerkelijke kosten.
Heeft u belang of zou u meer informatie willen, mail dan naar minke@dekinderkei.nl of bel 0561 851066
De voorschoolse opvang zou dan in kunnen gaan na de zomervakantie.
Met vriendelijke groet, Renske, Karin en Menno Krikke

BIJLAGEN
In de bijlagen vindt u:
• Afspraken zelfstandig werken en plein week 27 en 28 (28 juni t/m 9 juli 2021), schoolweek 38 en 39
• Planning contactgesprekken
• Brief ouders wel of geen bezwaar schoolreis groep 1 t/m 6
• 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:
• Prijsuitreiking schoolkorfbalchallenge groep 3 t/m 6
• Blikspuit in bosje bij school groep 3 t/m 8
• Schoolkamp groep 7/8
• Excursie groep 7/8 naar de kerk in Makkinga
Met vriendelijke groet,
Team o.b.s. “de Stelling”
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