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Kunstproject groep 1/2
Hemelvaart. Kinderen vrij t/m 29 mei
Team evaluatie- en voorbereidingsvergadering
Tostiweek! Ma: groep 1/2, di: groep 3/4, do: groep 5/6, vrij: groep 7/8
Rodeloperrun Oosterwolde
Schoolkorfbaltoernooi
Info nr. 19
Alle groepen krijgen gymles van de buurtsportcoach
Juf Lianne jarig
Tweede Pinksterdag. Kinderen vrij t/m 8 juni
Team bijeenkomst Evaluatie- en voorbereidingsvergadering
Schoolreis groep 3 t/m 6
Juf Sabien jarig
Vaderdag
Musical groep 7/8
MR-vergadering 19:30 uur en OV-vergadering
Kinderen vrij! (inzet marge uren) Administratiedag
Info nr. 21
Tostiweek! Ma: groep 1/2, di: groep 3/4, do: groep 5/6, vrij: groep 7/8
Deze week contactgesprekken
Afscheid groep 8
Rapporten mee
Schoonmaakmiddag (info volgt)
Info nr. 22
Schoolreis groep 1/2 D’Elf Ieken in Elsloo
Laatste schooldag. Kinderen vrij om 12.30 uur. Start zomervakantie t/m 28 augustus

ALGEMEEN
Nieuwe leerlingen
Elena wordt bijna 4 jaar en draait momenteel mee bij de kleuters. Pelle en Tess zijn vier jaar
geworden en Julie (groep 4) en Noa (groep 3) zijn naar Makkinga verhuisd en beginnen binnenkort
ook bij ons op school. Wij willen onze nieuwe leerlingen een hele fijne schooltijd toewensen!
Schoolfotograaf
Op donderdag 16 juni komt de schoolfotograaf voor de afscheidsfoto van groep 8.
Aan het begin van het schooljaar, in september 2021, zijn er al portretfoto’s en groepsfoto’s
gemaakt.
Formatie
Afgelopen periode zijn er weer formatiegesprekken geweest. Zodra dit definitief is en besproken
met de MR, brengen wij u hiervan op de hoogte.
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Vakantierooster 2022-2023
In de volgende info zal het vakantierooster + de inzet van de marge uren 2022-2023 komen te
staan. Alle kinderen in Nederland moeten in 8 jaar tijd 7520 uren les hebben gehad op school.
Wanneer een school te veel uren heeft, wij ook, dan blijven er marge uren over. Als school
benutten wij deze momenten vaak in de periode van de toetsen en de rapporten, zodat we dan
kunnen werken aan de administratie.
ACTIVITEITEN
Kunstproject
Momenteel nemen alle groepen deel aan het kunstproject Stroomopwaarts.
Stroomopwaarts is de titel waaronder 5 musea in Zuidoost Friesland een expositie organiseren
tijdens Arcadia. Arcadia is een 100 dagen cultureel programma in 2022. Voor de eerste Open Call
zijn zes kunstenaars geselecteerd die voornamelijk in het landschap aan het werk gaan.
Kunstenaars die zich verdiepen in het gebied en met bewoners contact leggen.
Zo heeft kunstenares Sarah Engelhard kunstlessen voor onze kinderen bedacht. De resultaten
daarvan worden binnenkort tentoongesteld in het museum “Oold Ark” hier in Makkinga.
Rode loper Run
Op woensdag 1 juni 2022 wordt vanaf 18 uur voor alle scholieren van de
Ooststellingwerver basisscholen de Rode Loper in het centrum van
Oosterwolde gehouden. Het parcours is in het centrum van Oosterwolde
(De Brink, Weemeweg, Kuipenstreek, weg voor het gemeentehuis langs, ‘t
Oost). De wedstrijden zijn onderverdeeld in jongens, meisjes en
leeftijdscategorieën. De jongsten lopen 1 ronde van 600 meter de oudsten
2 ronden van in totaal 1200 meter. Er wordt per categorie een individueel
klassement opgemaakt. De eerste drie ontvangen een prijs. De inschrijving kunt u zelf doen via
www.Lsv-invictus.nl. tot zondag 15 mei. De startnummers worden op school gebracht en
uitgedeeld. Voor meer informatie verwijzen we u naar de flyer in de bijlage.
Avondvierdaagse
In Makkinga wordt geen avondvierdaagse georganiseerd. Wanneer u het toch leuk vindt om de
kinderen deel te laten nemen dan kan dat bijvoorbeeld in Appelscha. De avondvierdaagse van
Appelscha wordt dit jaar gehouden op 14 t/m 17 juni. Aanmelden kan via
www.avondvierdaagseappelscha.nl.
Laatste schooldag
Achter de schermen wordt er al weer hard gewerkt aan de organisatie van de laatste schooldag. Wij
houden u op de hoogte!
INFORMATIE UIT DE GROEPEN
Groep 1 en 2
We zijn bezig met het thema ‘Lente’. We vinden momenteel veel kleine diertjes op het plein.
Rupsen, torretjes, meikevers. De kinderen hebben het er druk mee…
In de klas tekenen we vrolijke vogels met wasco, doen een kleurenspelletje en maken een begin
met het vaderdagcadeau…..
We hebben de letter ’c’ aangeboden en zijn in groep 2 begonnen met het aanleren van het
schrijven van de cijfers ‘1’ en ‘2’. ‘Van top tot teen, zo schrijven wij de 1’, en ‘Eerst zijn bek, dan zijn
nek, zo staat de 2 niet voor gek’.
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Groep 3 t/m 6 schoolreis
De groepen 3 t/m 6 gaan op donderdag 9 juni met de bus naar het familiepark Koningin Julianapark
in Apeldoorn. Wij vertrekken rond 9.00 uur en zullen rond 17.00 uur weer op school zijn. De
kinderen worden om 8.45 uur op school verwacht. De exacte tijd waarop we weer bij school zijn is
natuurlijk wat lastig in te schatten. Houd het ouderportaal in de gaten, daar plaatsen we tijdens de
terugrit een bericht op hoe laat we weer in Makkinga zijn.
De kosten voor het schoolreisje zijn € 35,- per kind. Zou u dit bedrag z.s.m. over willen maken op
rekeningnummer NL47 RABO 0340556218 t.n.v. OV o.b.s. de Stelling o.v.v. schoolreis, groep en
naam van uw kind
Schoolreis groep 7/8
We kijken terug op een prachtige schoolreis naar Bakkeveen met groep 7/8. De kinderen waren erg
fanatiek bij archery tag en midgetgolf. Tijdens het survivallen konden de kinderen laten zien hoe
sterk ze waren. Ongelofelijk hoe sterk een aantal kinderen in hun
armen zijn. Naast deze inspannende activiteiten was er ook ruimte om
te “chillen”. Dit werd gedaan bij het kampvuur of de disco.
Zonder ouders hadden we het schoolreisje niet kunnen organiseren
en we willen iedereen die een bijdrage heeft geleverd, op welke
manier dan ook, heel erg bedanken!
Feestelijke ouderavond groep 7/8
Op donderdag 23 juni vindt weer de jaarlijkse musicalavond plaats van groep 7/8 in het Dorpshuis.
De deur gaat open om 19.00 uur en we starten met de musical om 19.30 uur.
De musical “Wie steelt de show!” wordt dan opgevoerd door de leerlingen van groep 7 en 8. Deze
musical draait om een talentenjacht op televisie. Presentatoren Bob Babbel en Shirley Shine
proberen uit alle macht om glitter en glamour te brengen, maar de kijkcijfers van het programma
zijn een drama. Dan gooien de zenderbazen het format om en lijkt de uitzending een succes te
worden. Maar wie zijn toch die gemaskerde juryleden? En belangrijker nog: wat proberen ze te
verbergen? Tijdens een wervelende show gaat groep 7/8 op zoek naar antwoorden. Als het ze lukt
om de juiste mix van mensen te vinden, gaan ze er vast met de hoofdprijs vandoor. U bent allemaal
van harte welkom!
Ook voor de leerlingen van groep 0 t/m 6 wordt de musical gespeeld. Zij gaan op donderdagmorgen
kijken in het Dorpshuis. Het is niet de bedoeling dat de leerlingen ’s avonds weer komen kijken,
omdat er niet voldoende plaatsen zijn.
MEDEZEGGENSCHAPSRAAD/OUDERVERENIGING
Oudervereniging
Onze oudervereniging is nog op zoek naar enthousiaste ouders die mee wil helpen met het
organiseren van allerlei activiteiten in samenwerking met de leerkrachten. Denk aan het
Sinterklaas, Kerstfeest, de disco, noem maar op. Lijkt het je leuk? Geef dit dan door aan leden van
de oudervereniging of bij Nynke van der Zijl via directie.destelling@comprix.nl
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
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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