INFO NR. 14 - DONDERDAG 11 maart 2021
AGENDA
Datum

Week

Week

10

do. 11 maart

Info nr. 14

11

ma. 15 maart
ma. 22 maart

Toetsweek LOVS Cito
MR/OV vergadering online

ma. 29 maart

12

woe. 24 maart

Leerlingen vrij

do. 1 april

Rapport

do. 25 maart
do. 25 maart

Info nr. 15

vrij. 2 april
ma. 5 april

Goede vrijdag leerlingen vrij

do. 9 april

Info nr. 16

12

10 min.gesprekken online

13

Datum
ma. 29 maart
do. 1 april

14

10 min.gesprekken online
Start kledingactie t/m 20 april
Afscheid juf Jolly
’s Middags high tea gr. 1 t/m 8
gr. 1/2 gaan deze middag tot 14.15
uur naar school

Leerlingen vrij tweede Paasdag

DIRECTIE
WE INFORMEREN U VIA ………………..
We houden u zo veel mogelijk op de hoogte via Klasbord, mail en website.
www.obsdestelling.nl
EVALUATIE ONLINE LESSEN
Dinsdag 2 maart hebben jullie een mail ontvangen met het verzoek om jullie ervaringen m.b.t. het thuisonderwijs met ons te
delen. In de bijlage bij deze mail zat een gesprekskaart met het verzoek om samen met uw kind(deren) deze gesprekskaart in
te vullen en retour te mailen naar info@obsdestelling.nl
Mocht u deze gesprekskaart nog niet met uw kind(eren) hebben ingevuld, zou u dit dan alsnog willen doen? De gesprekskaart
is nogmaals toegevoegd in de bijlage bij deze Info. Alvast bedankt.
JUF JOLLY HEEFT EEN TIJDELIJKE BAAN AANGENOMEN TOT DE ZOMERVAKANTIE OP EEN ANDERE SCHOOL
Juf Jolly, leerkracht van groep 3/4 op donderdag en vrijdag, heeft een tijdelijke baan aangenomen tot de zomervakantie op een
andere school van Comprix en gaat onze school verlaten.
Eind vorig schooljaar had ze al aangegeven graag in het schooljaar 2020-2021 naar een andere school te willen, omdat ze graag
meer dan 2 dagen zou willen werken en liever te werken aan een school dichter bij haar woonplaats. Helaas was er voor haar
met het ingaan van het nieuwe schooljaar nog geen plek op een andere school en is juf Jolly bij ons gebleven.
Nu is er voor haar ruimte op een school in Wolvega en kan ze na de Pasen (vanaf di. 6 april 2021) lesgeven voor 4 dagen aan
groep 4 van o.b.s. de Heidepolle. Het is dus begrijpelijk, dat ze dit aanbod heeft aangenomen, al vinden we het jammer dat ze
weggaat. Juf Jolly heel veel succes op je nieuwe school.
We zullen op donderdagochtend 1 april een afscheidsfeestje organiseren voor juf Jolly met de leerlingen.
NIEUWE LEERKRACHT GROEP 3/4 BEKEND
Met Comprix zijn we op zoek gegaan naar een nieuwe collega voor 2 dagen in groep 3/4 en dat is gelukt. Vanaf 8 april komt
Esmée Theil uit Appelscha les geven aan groep 3/4 op donderdag en vrijdag. Op maandag t/m woensdag werkt ze op obs de
Aventurijn in Munnekeburen. Zie ook: Informatie uit de groepen – Even kennismaken
Juf Esmée heel veel plezier en succes op onze school.
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NAMENS MEESTER MARCO
Vrijdag 29 januari jongstleden was mijn laatst online lesdag. Aan het eind van de ochtend nam ik via de computer afscheid van
de leerlingen uit mijn klas. Vreemd om dit online te moeten doen. Die ochtend kreeg ik al een grote koffer vol mooie
herinneringen van alle leerlingen uit groep 5 en 6.
Donderdag 18 februari jongstleden was het officiële afscheid van o.b.s. de Stelling; een dag vol verrassingen.
Eerst een ontvangst in groep 5 en 6. Fijn om jullie, leerlingen van groep 5 en 6, weer gewoon in de klas te kunnen zien. Via een
live stream konden alle ander groepen ook meekijken. Alle leerlingen van de school hadden een geweldige film gemaakt. Top!
Jullie mooie tekening van de savanne van Afrika heeft een mooie plek in huis gekregen.
’s Middags volgde de volgende verrassing: een drive-through op de parkeerplaats. Goed bedacht en fijn dat er op deze manier
toch afscheid van leerlingen en ouders mogelijk was.
Ten slotte volgde nog het afscheid met de collega’s: een high tea. Wat een prachtig cadeau kreeg ik van de OV, MR en
collega’s! Bedankt! De molen moet nog een plekje in ons huis krijgen.
Een geweldige dag. Super georganiseerd collega’s!
In ruim 25 jaar heb ik heel wat kinderen uit Makkinga en omgeving in de klas mogen hebben en met veel collega’s
samengewerkt. Met heel veel plezier kijk ik op al deze jaren terug.
Leerlingen, ouders en collega’s: bedankt voor de fijne tijd op o.b.s. de Stelling!
OPROEP VOOR VERKEERSOUDERS
We hebben op dit moment 2 verkeersouders. Aangezien 1 van deze ouders met ingang van het nieuwe schooljaar stopt, zijn
we op zoek naar 1 of 2 nieuwe verkeersouders, die dit schooljaar alvast even mee kunnen draaien.
Verkeersouders helpen de school met zaken/activiteiten die met het verkeer en verkeersveiligheid te maken hebben zoals:
• Signaleert verkeersveiligheidsproblemen in de schoolomgeving en bespreekt deze met de verkeerswerkgroep;
• Overleg met de verkeersveiligheid werkgroep 1 keer in de 2/3 maanden. Deze werkgroep
bestaat uit 2 afgevaardigden van de gemeente, de wijkagent, dorpsbelang, ouders van de school, leerkracht en
directeur van de school;
• Ongeveer 1 x per jaar is er overleg met andere verkeersouders in de gemeente;
• Helpen bij verkeersactiviteiten zoals ANWB Streetwise;
• Helpen bij het praktische verkeersexamen 1 keer in de 2 jaar.
ACTIVITEITEN
HIGH TEA
Aangezien de High Tea tijdens de kerstviering niet door kon gaan i.v.m. de tweede lockdown, hebben we besloten om op
donderdagmiddag 1 april (geen 1 aprilgrap) als nog de High Tea te organiseren in de eigen klassen.
De High Tea wordt aangeboden door de OV en samengesteld door “Kannen en Kruiken”. Dit betekent, dat de kinderen
donderdag 1 april zelf geen lunch mee hoeven te nemen. Alle leerlingen, dus ook groep 1/2 zijn om 14.15 uur vrij.

MEDEZEGGENSCHAPSRAAD/OUDERVERENIGING
KLEDINGINZAMELINGSACTIE
Vanaf maandag 29 maart doen wij mee met de kledinginzamelingsactie Bag2School. Met deze actie wordt geld ingezameld
voor de verschillende activiteiten die wij organiseren. Wij vragen u schone nog bruikbare kleding/textiel (shirts, broeken enz.)
van u en uw kind(eren) in zakken in te leveren op school. Ook mogen het lakens, gordijnen, pluche beesten, riemen,
handtassen en schoenen zijn (de schoenen graag aan elkaar gebonden). Zie voor verdere informatie ook de bijlage. Voor elke
ingeleverde kilo ontvangen wij € 0,30. Vanaf 29 maart t/m 20 april kunt u uw kledingzakken inleveren bij de ingang van de
pleinen. Op 21 april wordt de kleding bij school opgehaald.
Met vriendelijke groet, de oudervereniging/medezeggenschapsraad en team
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INFORMATIE UIT DE GROEPEN
GROEP 3 EN 4
Na de voorjaarsvakantie zijn we alweer gestart met kern 9.
De nieuwe woordtypen die de kinderen leren lezen in kern 9 zijn;
• samengestelde woorden van twee lettergrepen met letterclusters, zoals: hijskraan;
• woorden van één lettergreep met een cluster van drie medeklinkers vooraan of achteraan, zoals: strik en markt;
• woorden van één lettergreep die eindigen op -aai, -ooi of -oei, zoals: haai, kooi en roei;
• woorden van twee lettergrepen die eindigen op -e, zoals: korte;
• woorden van twee lettergrepen die eindigen op -en, -er of -el, zoals: bloemen, tijger en mantel;
• woorden van twee lettergrepen met in het midden twee dezelfde medeklinkers, zoals: takken;
• woorden van twee lettergrepen met het voorvoegsel be-, ge- of ver-: betaal, gezien en vertel.
Begrijpend lezen
Sinds kern 7 besteden we met regelmaat aandacht aan begrijpend lezen. De kinderen lezen korte tekstjes en leren na te
denken over de inhoud, onder andere door zichzelf vragen te stellen en ook stil te staan bij de betekenis van de
verwijswoorden (hij, zij, zijn, haar, hem, enzovoorts).
EVEN VOORSTELLEN
Mijn naam is Esmée Theil, ik ben 23 jaar oud en woonachtig in Appelscha. Ik houd van lezen,
spelletjes spelen, foto’s maken en creatief bezig zijn.
Afgelopen december ben ik afgestudeerd als leerkracht basisonderwijs. Binnen Comprix heb ik
verschillende invalklussen gedaan en ben ik op maandag, dinsdag en woensdag werkzaam op obs de
Aventurijn in Munnekeburen. Op deze school geef ik les aan groep 3.
Vanaf 8 april zal ik werkzaam zijn op obs de Stelling in groep 3/4. Mijn werkdagen zijn donderdag en
vrijdag. Ik heb zin om nieuwe dingen te leren en te werken met een combinatiegroep. Ik kijk erg uit
naar mijn tijd op obs de Stelling in groep 3/4, en heb zin om aan de slag te gaan!
Mochten er nog vragen zijn dan ben ik bereikbaar via de mail of telefoon (school) op donderdag en vrijdag.
Met vriendelijke groeten,
Esmée Theil
GROEP 5 EN 6
De leerlingen van groep 5 en 6 zijn gestart met het taalthema “Spijsvertering”.
In week 13 (30 oktober) is de toets van dit thema.
ZIJN ER VRAGEN ONDUIDELIJKHEDEN
Mocht u vragen hebben of zijn er onduidelijkheden dan kan er contact opgenomen worden met de leerkrachten:
Voor groep 1 en 2 – marita@obsdestelling.nl en sandra@obsdestelling.nl
Voor groep 3 en 4 – heleen@obsdestelling.nl
Voor groep 5 en 6 – sicco@obsdestelling.nl
Voor groep 7 en 8 – henriettemoek@obsdestelling.nl
Of neem contact op met school (Iepie) info@obsdestelling.nl of tel. 0516 441439 op schooldagen van maandag t/m
BIJLAGEN
In de bijlagen vindt u:
• Afspraken zelfstandig werken en plein week 12 en 13 (15 t/m 26 maart 2021)
• Gesprekskaart online lessen december 2020 tot 8 februari 2021
• Informatiebrief over de Vakantiespelweken Ooststellingwerf 2021
• Informatiebrief kledingactie
WEBSITE
•

Alle informatie is ook terug te vinden op onze website www.obsdestelling.nl

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