INFO NR. 22 - DONDERDAG 8 juli 2021
AGENDA
Week
28

Datum
vrij. 9 juli
za. 10 juli

Week
Laatste schooldag
Start zomervakantie t/m zo. 22 aug.

Datum

do. 26 aug.

Kennismakingsinloop 8.15 uur
Groep 5 t/m 8

Info nr. 1
34

ma. 23 aug.
Start
Kanjerweken

Weer naar school

di. 24 aug.

Kennismakingsinloop 8.15 uur

35

ma. 30 aug.
di. 31 aug.

Kanjerweek 2
Start HVO en GVO gr. 7 en 8

36

ma. 6 sept.

Kanjerweek 3
Informatieavond groep 1 t/m 8 mits het kan

do. 9 sept.

Info nr. 2

ma. 13 sept.
do. 16 sept.
vrij. 17 sept.

Spelletjesmiddag
Schoolfotograaf voor portret en groepsfoto’s
Sportdag leerlingen groep 8 Comprix

Kennismakingsinloop 8.15 uur
Groep 1 t/m 4
Kanjerweek 1
Groep 1 t/m 4

woe. 25 aug.

Kennismakingsinloop 8.15 uur
Groep 5 t/m 8
37

DIRECTIE
WE INFORMEREN U VIA ………………..
We houden u zo veel mogelijk op de hoogte via Klasbord, Ouderportaal, mail en website.
www.obsdestelling.nl
IEDEREEN EEN FIJNE VAKANTIE
Het einde van het schooljaar is in zicht, morgen wordt het schooljaar gezellig afgesloten met de
“Elfstedentocht”. Zie voor verdere informatie “ACTIVITEITEN”. Deze ochtend wordt georganiseerd
door de oudervereniging. We starten om 8.30 uur en sluiten het feest af rond 12.00 uur.
Het eind van een schooljaar betekent ook weer afscheid nemen en dat doen we van onze juffen
Esmée Theil groep 3/4 en Lianne Kuipers groep 5/6. Juffen bedankt voor jullie inzet en fijne
samenwerking. Juf Esmée heel veel succes volgend schooljaar in Munnekeburen en juf Lisanne in Veendam.
Ook nemen we afscheid van onze groep 8 leerlingen, die de school gaan verlaten. Meisjes en jongens bedankt
voor de gezellig tijd met jullie op onze school. We zullen jullie missen! Kom gerust nog eens langs.
Afscheid nemen we van: Lars van den Berg, Beryl Gorter, Nigel Gorter, Manuel Haasdijk, Thomas Heida,
Tessa van Huis, Mayra Jager, Susanne Koek, Nynke Prins en Lucas Zwier. Heel veel plezier en succes in
Oosterwolde op het Stellingwerf College.
Iedereen die op wat voor manier het afgelopen schooljaar geholpen heeft, bedankt voor
jullie hulp en de fijne samenwerking!
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.
• 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.
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•
•

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
Weekschema schooljaar 2021-2022

Groep
1

2

3

4

5

6

Ma.mo

S

S

H

H

SD

Ma.mi

S

S

H

H

Di.mo

S

S

H

Di.mi

S

S

Wo.mo

MT

Do.mo

Extra
begeleiding

Onderwijs Intern
assistent Begeleider

Directie

7

8

LB

HM

HM

SW

I

SD

SD

HM

HM

SW

I

H

SD

LB

HM

HM

SW

I

H

H

SD

SD

HM

HM

SW

I

MT

H

H

SD

SD

HM

HM

SW

I

MT

MT

H

H

SD

LB

HM

HM

SW

S

I

Do.mi

vrij

vrij

H

H

SD

SD

HM

HM

SW

S

I

Vr.mo

MT

MT

LB

LB

SD

SD

HM

HM

Vr.mi

vrij

vrij

LB

LB

SD

SD

HM

HM

LB*

LB*

S= juf Sandra Graafstra*, MT= juf Marita Tuinstra, H= juf Heleen Villerius, LB= juf Lianne Busstra,
SD = meester Sicco Dekker, HM= juf Henriëtte Moek,
I=juf Iepie Wijshake. SW = juf Sabien begeleidt leerlingen of groepjes leerlingen uit verschillende groepen.
* Juf Lianne Busstra: Naast het lesgeven op maandag, dinsdag, donderdagochtend aan groep 6 en vrijdag aan groep 3/4,
begeleidt juf Lianne de plusleerlingen van groep 3 t/m 8 buiten de klas op dinsdag en donderdagmiddag en geeft ze op deze
middagen begeleiding m.b.t. begrijpend lezen en spelling.
* Juf Sandra Intern begeleider (IB-er) Een IB-er is binnen het basisonderwijs belast met de ontwikkeling, coördinatie en
uitvoering van het zorgbeleid van de school en de begeleiding van leraren.
Sandra Graafstra is onze IB-er en zij wordt op donderdag ingezet voor IB-taken op school.
Onderwijsassistent
Juf Sabien van Weelden is op maandag, dinsdag, woensdagochtend en donderdag als onderwijsassistente aanwezig op school.
Op maandag t/m donderdag geeft ze aan het begin van de ochtend technisch lezen aan groep 4, zodat groep 3 en 4 op deze
ochtenden gesplitst kunnen worden. Juf Heleen heeft dan groep 3 voor het aanvankelijk leesonderwijs.
Juf Sabien begeleidt de leerlingen zoveel mogelijk in de klassen, maar begeleidt ook leerlingen of groepjes leerlingen uit groep
3 t/m 8 buiten de klas.
Directie
Juf Iepie Wijshake is op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag op school aanwezig. Op maandag wordt ze ingezet voor
extra begeleiding van leerlingen uit groep 4 t/m 8.
BRENGEN EN HALEN NA DE VAKANTIE
Ook al worden de corona maatregelen versoepeld, is de afspraak, dat de ouders niet dagelijks
met de kinderen naar binnen lopen en buiten het plein blijven bij het brengen en halen van de kinderen.
Zie ook bij NIEUWS UIT DE GROEPEN de uitnodiging voor de kennismakingsinloop met de indeling voor de
kennismakingsinloop in de eerste schoolweek.
Het is de bedoeling dat kinderen op tijd, maar niet te vroeg op school komen. Een kwartier voor het begin van de lessen is
toegestaan, dan is de school geopend. ’s Morgens vanaf 8.15 uur is de school open en kunnen de leerlingen van groep 3 t/m 8
naar binnen.
Wie eenmaal op het schoolplein is, mag het zonder toestemming niet weer verlaten.
AFSPRAKEN M.B.T. HET BRENGEN EN HALEN GROEP 1 EN 2
De ouders of oppas van de kinderen van de groepen 1 en 2 blijven buiten het hek staan.
De leerlingen brengen hun tas binnen, doen die in de manden en zetten de beker in de bak. Daarna gaan de kinderen
buitenspelen en ouders staan buiten het plein.
Op signaal van de leerkracht verzamelen de leerlingen zich in de rij voor de stoep en gaan naar binnen, hangen hun jas op,
doen eventueel laarzen uit en gaan in de kring zitten.
Wanneer de school uitgaat, brengt de leerkracht de kleuters naar het plein en zegt welke leerling naar huis mag gaan. De
leerkracht wacht totdat alle leerlingen gehaald zijn.
De ouders en/of oppas wachten buiten het hek.
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Voor de verkeersveiligheid van kinderen en ouders hebben we het volgende afgesproken betreft het halen en
brengen van de kinderen:
Om een zo veilig mogelijke situatie voor uw kind te krijgen, willen we graag
dat u bij het brengen en halen met de auto parkeert op het parkeerterrein
bij de kleuters. Het parkeerterrein bij het Dorpshuis en op het gras tussen
de bomen wordt niet gebruikt.
De ingang van het parkeerterrein is de tweede inrit. Het parkeerterrein is eenrichtingsverkeer
Dit wordt aangegeven via borden en belijning.
Fietsers en voetgangers kunnen gebruik maken van de inrit bij het grote plein.
Ook is er een “Tút en d’r út” plek op het parkeerterrein bij de kleuters
(dit wordt zichtbaar gemaakt via belijning en binnenkort door borden, waar kinderen uit de auto kunnen stappen en de
ouder/verzorger met de auto zo weer weg kan rijden.
De uitgang is de eerste inrit naar het parkeerterrein bij het kleuterplein.
Kinderen van groep 3 t/m 8 lopen over het kleuterplein naar het grote plein.
De peuters lopen met de juffen over het kleuterplein naar binnen.
Er wordt door de leerlingen niet over het parkeerterrein van het dorpshuis gefietst en ook niet op het plein.
PRIJSWINNAARS VAN DE BORDEN “TÚT EN D’R ÚT” TEKENWEDSTRIJD
Om de “Tút en d’r út” \ “Tuut en d’r uut” plek beter zichtbaar te maken op het
parkeerterrein bij de kleuters, hebben we een tekenwedstrijd georganiseerd voor
de leerlingen van groep 5 t/m 8. De opdracht was om een bord te ontwerpen voor
op het parkeerterrein bij de kleuters. Waar kinderen uit de auto kunnen stappen en
de ouder/verzorger met de auto zo weer weg kan rijden. Dit mochten ze met z’n
tweeën doen of alleen. De vellen papier met de opdruk in het Fries en Stellingwerfs,
“Tút en d’r út” \ “Tuut en d’r uut”, werden door de gemeente geleverd. Zo kon er
gelijk getekend kon worden op het juiste formaat, want dat zijn de afmetingen van
het bord.
Met de verkeerswerkgroep waar verkeersouders, dorpsbewoner, mensen van
Dorpsbelang, gemeente en politie zitting in hebben, zijn alle 18 ontwerpen bekeken en iedereen mocht aangeven welke 5
borden hij/zij het mooiste vonden.
Daarna bleven er 3 ontwerpen over uit groep 5/6 en 3 ontwerpen van groep 7/8 en uit deze groepen werden er door de
wethouder Marian Jager en wijkagent Peter Broers de 2 mooiste uitgekozen.
De prijswinnaars zijn geworden uit groep 6 Dinthe van Kooten en uit groep 8 Tessa van Huis en Nynke Prins..
De winnaars kregen van juf Iepie een cadeaubon uitgereikt en van hun ontwerpen zullen echte borden worden gemaakt, die
op 8 september door de wethouder zullen worden onthuld
EVEN VOORSTELLEN
Beste ouders/verzorgers en kinderen,
Volgend schooljaar zal ik het team van o.b.s. de Stelling komen versterken. Ik stel me daarom alvast
even voor, ik ben Lianne Busstra en woon in de stad Groningen. Ik ben opgegroeid in Nij Beets en
hoop komend jaar weer terug te kunnen verhuizen naar Friesland. Ik hou ervan om verre reizen te
maken, nieuwe dingen te leren en mijn huisdieren te verzorgen. Volgend schooljaar sta ik op vrijdag
voor groep 3/4 en daarnaast sta ik drie ochtenden voor groep 6. Schroom niet om een praatje te
maken wanneer u mij ziet. Ik kijk er heel erg naar uit en samen gaan we er een mooi en leerzaam
schooljaar van maken!
Hartelijke groet,
Lianne Busstra
ACTIVITEITEN
MORGEN 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.
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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.
INFORMATIE UIT DE GROEPEN
UITNODIGING VOOR DE KENNISMAKINGSINLOOP
Hierbij willen wij jullie uitnodigen voor:
“DE KENNISMAKINGSINLOOP” op maandag 23 en dinsdag 24 augustus voor groep 1 t/m 4 en op woensdag 25 en donderdag
26 augustus voor groep 5 t/m 8. Vanaf 8.15 uur is er dan de gelegenheid om een kijkje te komen nemen in de nieuwe
groep/klas van uw kind(eren) en kennis te maken met de leerkrachten.
VAKANTIELEZEN GROEP 3/4
Blijf lezen in de vakantie om het leesniveau van jullie kind(eren) op niveau te
houden.
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.
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.
MEDEZEGGENSCHAPSRAAD/OUDERSCHAPSVERENIGING
De MR heeft op 21 juni de laatste MR vergadering van dit schooljaar gehad. Deze vergadering heeft wederom online via Teams
plaats gevonden. Hopelijk kunnen we in het nieuwe schooljaar de vergaderingen weer fysiek laten plaatsvinden.
Mailadres van de MR is veranderd in: mr.destelling@comprix.nl
Het eerste half uur hadden we een gezamenlijke vergadering met een afgevaardigde van de Oudervereniging.
Naast het vaste agendapunt mededelingen vanuit directie, team, MR & OV zijn de volgende punten nog aanbod geweest;
• Evaluatie schoolmusical; Helaas zijn de opnames niet goed gegaan. Er zal een compilatie gemaakt van filmpjes, foto’s
en geluidsfragmenten. Tevens zullen de leerlingen de liederen nogmaals ter gehore brengen, deze worden
toegevoegd aan de compilatie.
• Schoolreisje groepen 1 t/m 6; Deze willen wij graag door laten gaan, mits alle ouders akkoord gaan. Bij schrijven van
deze notulen zijn alle ouders akkoord!
Groep 1/2 gaat naar de Elf Ieken te Elsloo en groep 3 t/m 6 naar Duinen Zathe te Appelscha.
• Formatie 2021-2022 is definitief; Iepie licht het formatieplan toe. Verdere informatie vindt u in deze info.
• Schoolgids; Er zullen een paar kleine aanpassingen plaatsvinden. Deze aanpassingen zullen ter goedkeuring naar de
MR verzonden worden.
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Toelichting NPO gelden en keuze OBS de Stelling.
Ondanks de tomeloze inzet van leerkrachten en andere betrokkenen heeft de coronaperiode mogelijk geleid tot
onderwijsachterstanden. Het Nationaal Programma Onderwijs na corona (NPO) helpt scholen daarom bij het
herstellen van deze achterstanden op een duurzame en structurele wijze. Iedere school krijgt vanaf komend
schooljaar geld om leerlingen heel gericht te helpen. Aan de hand van een opgestelde menukaart, kunnen passende
en kansrijke interventies gekozen worden.
Brief aan stafbureau omtrent formatie; Hierop is vanuit het stafbureau een reactie gekomen. De MR had nog een
aantal andere vragen uitgezet. In het nieuwe schooljaar zal er een afspraak gepland worden met de voorzitter van
College van bestuur dhr. E de Weers om deze vragen te bespreken.
Uitkomsten vragenlijst van zowel de leerlingen als leerkrachten is besproken; Alle aandachtspunten worden
meegenomen naar het team en leerlingen.
De MR vergaderdatums 2021/2022 zijn vastgesteld;
~ Maandag 27 september 2021
~ Dinsdag 9 november 2021 – Gezamenlijk met gehele OV
~ Donderdag 13 januari 2022
~ Maandag 7 februari 2022
~ Maandag 28 maart 2022 - Gezamenlijk met gehele OV
~ Dinsdag 17 mei 2022
~ Donderdag 27 juni 2022
De vergadering zullen weer fysiek plaatsvinden. Dit ook vanwege een goede interactie. Eventueel
online in overleg.

NIEUWS BUITEN DE SCHOOL
DE KINDERKEI
Wat hebben we het leuk gehad met de waterspelen! De opkomst was fantastisch en we hebben
allemaal leuke spelletjes met water gedaan met uiteraard als afsluiter een watergevecht! Wat
waren we blij dat het dan toch nog door kon gaan. Afgelopen dinsdag hadden we op de BSO een
springkussen zodat wij springend de zomervakantie tegemoet konden gaan, een leuke afsluiter
voor iedereen. Alle kinderen hebben genoten en gelukkig hadden we er mooi weer bij! Voor nu
wensen wij iedereen een hele fijne laatste schooldag en hopen we dat iedereen heeft genoten van de schoolreisjes. Vanuit de
Kinderkei wensen wij uiteraard iedereen ook een hele fijne zomervakantie en groep 8 heel veel plezier en succes op de
middelbare school! We hopen iedereen gauw weer te zien!
Groetjes, BSO de Dino’sDe Kinderkei.
HENGELSPORTVERENIGING DE TJONGER
De hengelsportverenigen van Oosterwolde en Makkinga organiseren een workshop vissen op zondag 18 juli.
Voor verdere informatie zie de bijlage “Zomer VIS” Karavaan”
BIJLAGEN
In de bijlage vinden jullie:
• Vakantielezen
• Fleyer Zomer VIS Karavaan
WEBSITE
Alle informatie is ook terug te vinden op onze website www.obsdestelling.nl
Foto’s van:
• Himmelwike
• Afscheidsavond groep 8
• Schoolreis groep 1 t/m 6 vanaf 11 juli
• Laatste schooldag vanaf 11 juli

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