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Agenda 
18 sept oudergesprekken  
19 sept studiemiddag, kinderen vrij 
22 sept Jerney afwezig i.vm. opleiding  
25 sept De Columbus (biebbus) 
26 sept  leerlingenraad  
28 sept Jerney afwezig i.v.m. opleiding  
5 okt  stakingsdag basisonderwijs  
 
 
   
 
*STUDIEMIDDAG OGO 
Morgen heeft het team Stapelhof een 
studiemiddag ontwikkelingsgericht 
onderwijs. Tijdens deze middag gaan wij de 
start van het eerste thema voorbereiden en 
maken we de verbinding met begrijpend 
luisteren en lezen. De kinderen zijn morgen 
vanaf 12.00u vrij.  
 
*INFORMATIEAVOND 
Woensdagavond 6 september heeft het team 
Stapelhof de nieuwe plannen verteld aan de 
ouders. De volgende thema’s zijn o.a. aan 
bod gekomen: goed van start, 
schoolafspraken, kanjertraining, 
leesonderwijs, instructiemodel, werken op 
eigen niveau, ontwikkelingsgericht werken.   
 
*SCHOOLGIDS 
De schoolgids 2017/2018 kunt u vinden op 
onze website ( www.stapelhof.obase.nl ). In 
deze gids staan onze nieuwe plannen ook 
beschreven.  

 
*ZIEKTEVERLOF 
Helaas heeft Corrie v. Stee na een bezoek aan 
de huisarts en bedrijfsarts haar 
werkzaamheden op Stapelhof moeten 
neerleggen. Zij zal sowieso t/m de 
herfstvakantie uit de roulatie zijn. De ouders 
van haar groep zijn vorige week hiervan al op 
de hoogte gebracht.  
 
*SCHOOLAFSPRAKEN 
Vanaf het begin van het schooljaar stellen we 
iedere twee weken een schoolafspraak 
centraal. Deze afspraken passen bij onze zes 
kernwoorden.  
 
Plezier: 

Een fijne schooldag, begint met een lach!  

Samen: 

Wij laten merken hoe goed wij kunnen 

samenwerken!  

Veiligheid: 

Netjes lopen in de rij, dat hoort er altijd bij! 

Kind centraal: 

Iedereen is anders, al zijn we groot of klein, 

je mag jezelf zijn!  

Rijke leeromgeving: 

Spullen van jou, spullen van mij, wij zorgen 

ervoor, dan blijven we blij!  

Eigenaarschap:  

Denk eerst na voordat je iets doet, dat voelt 

ook voor de ander goed! 
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De komende twee weken staat de volgende 
afspraak op Stapelhof centraal: 
Een fijne schooldag, begint met een lach!  
 
Deze schoolafspraken willen wij een centrale 
plek in de school gaan geven. Is er een ouder 
beschikbaar die voor ons een “gouden” lijst 
kan maken waarin deze afspraken komen te 
staan? 
 

 
 
*EVEN VOORSTELLEN 

Mijn naam is Menno van Dijk, de nieuwe 
stagiair in groep 3/4 op Stapelhof. Vanuit de 
Hogeschool Zeeland, te Vlissingen, heb ik 
deze leerwerkplek(stageplek) aangeschreven 
gekregen. Zelf kom ik uit Burgh-Haamstede 
en woon tegenwoordig in Wolphaartsdijk bij 
mijn schoonouders. Op maandag 11 
september was de eerste kennismaking met 
de klas, de juf, en de school. Die dag heb ik 
het erg naar mijn zin gehad. Ook denk ik dat 
de klas het leuk vind dat er tegenwoordig een 
nieuwe ‘meester’ is. Het is de bedoeling dat 
‘meester Menno’ elke maandag aanwezig is 

en af en toe een hele week 😊. Verder denk 
ik dat het zeker een leuke maar ook leerzame 
periode gaat worden! Ik heb er zin!! jullie 
ook..?? Groetjes (meester)Menno. 

 
*HOOFDLUIS  
De hoofdluisepidemie lijkt onder controle te 
zijn. Slechts een aantal kinderen heeft nog 
neetjes. Wij leggen de verantwoordelijkheid, 
na 4 controles, bij de ouders neer. Wilt u uw 
kind a.u.b. wekelijks controleren op hoofdluis 
en/of neetjes?  
 

Via de link vindt u nog meer informatie over 
hoofdluis.  
https://lci.rivm.nl/richtlijnen/hoofdluis  
 
*BUITENSCHOOLSE ACTIVITEITEN 
Samen met Kibeo zijn wij aan het 
inventariseren of er op Stapelhof behoefte is 
aan naschoolse activiteiten. Mocht u leuke 
ideeën hebben, wilt u deze dan doorgeven 
aan één van de teamleden?  
 
*PARRO 
Wij gaan als school gebruik maken van de 
ouderapp Parro. Deze app is gekoppeld aan 
ons administratiesysteem Parnassys. 
Binnenkort ontvangt u een e-mail, zodat u 
Parro kunt gaan gebruiken.  
Voor meer informatie verwijzen wij u naar 
www.parro.com  
 
*OUDERRAAD  
Het lijkt nog lang weg, maar toch willen wij 
jullie alvast betrekken bij onze plannen 
rondom de kerstviering. 
Dit jaar willen wij namelijk een kerstmarkt 
gaan organiseren.  
Wilt u met ons meedenken hoe we deze 
markt kunnen vullen? Wellicht bent u zelf in 
de gelegenheid om een kraampje te vullen of 
een dienst te leveren? Ideeën graag 
doorgeven aan de moeders van de OR.  
 
*JEUGDTHEATER 
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Groep 1/2: 
Het was smikkelen geblazen in de groep. Met 
onze eigen groentes en wat ingrediënten uit 
de kast van de juf, hebben we een heerlijke 
geurig tomaten/groentesoepje gekookt en 
gegeten. Bij de muziekles hebben we er een 
passend liedje bij geleerd.” A la presie” 
genaamd. Het lied gaat over de 
keukenprinses in de keuken. We zijn ook aan 
het werk geweest met allerlei weegschalen. 
Lekker samen aan de slag in kleine groepjes.  
Hoewel de kinderen nog lekker spelen met 
de tent op “de camping” gaan we toch van de 
week de herfsttafel inrichten. Dat is alvast 
een mooie opstap naar het grote 
Kinderboekenweek project “Griezelen”. Wie 
heeft er voor dit thema witte lakens?  
Volgende week gaat de boel aan de kant, 
want dan gaan we weer lekker klimmen en 
klauteren. Van de week hebben we een 
rondje door de school gedaan om de mooie 
stickers op de deuren van de klassen te 
bekijken. Handig als je een boodschap moet 
doen, vonden de kinderen. Ook het nieuwe 
vrolijke logo spraak de groep erg aan.  
 
Groep 3/4: 
In groep 3 zijn we met veilig leren 
lezen alweer in de volgende kern bezig 
en hebben we de p, aa en r  erbij geleerd. 
Met de tot nu toe geleerde letters kunnen 
de kinderen al aardig wat woordjes lezen  
en maken. Dit doen ze met de letterdoos, 
het wisbordje of in hun eigen 
“woordenschrift” 
Dit woordenschrift mogen de kinderen ook 
mee naar huis nemen om te laten zien wat  
ze gedaan hebben maar dan wel graag  
gelijk de volgende dag weer mee terug  
naar school. 
Groep 3 en 4 hebben ook de eerste reken- 
toets al achter de rug. 
Ook hebben we in beide groepen een start 
gemaakt met de stapelmappen. 
Met de kanjertraining hebben we het boek 
“Max en het dorpje”gelezen. Hierin probeert 
Max alle inwoners van het dorpje te leren om 
op een fijne manier met elkaar om te gaan. 

Aan de hand van deze verhalen praten we 
hier over in de klas en doen opdrachtjes en 
spelletjes die hierbij passen. Maar ook in het  
dagelijks gebeuren op school komen soms  
situaties voor waarin we dan aspecten uit de 
kanjertraining kunnen toepassen. 
Deze week zijn we met een nieuw boek  
gestart  “Max en de vogel” Dit boek zal de 
rest  
van het schooljaar de leidraad voor de  
kanjertraining van groep 3/4  zijn. 
Tot slot nog even de vraag of u het eten voor 
de pauze zo af wil passen dat uw kind dit ook 
binnen een paar minuten op kan eten. 
Sommige 
kinderen hebben zo veel bij zich dat ze hier  
heel lang over doen. En ook als wij dan 
zeggen  
dat het niet allemaal op hoeft willen de 
kinderen  
dit dan toch vaak wel opeten en blijft er 
weinig  
pauze tijd over. 
 
Groep 5/6: 
Woensdag 13 september is de actie van 
Jantje Beton gestart. Het is de bedoeling dat 
de kinderen dit uiterlijk maandag 25 
september inleveren. 
 
Woensdag 27 september is er ‘Keet in de 
kerk’. Wij zoeken ouders die met ons willen 
rijden. U kunt zich opgegeven bij de juf. 
 
Op dit moment hebben we twee tafels die 
we op allerlei manieren oefenen in de klas. 
Het is fijn dat deze tafels ook thuis geoefend 
worden. Het zijn de tafels van 3 en 6 (ook is 
het belangrijk om de andere tafels te blijven 
herhalen). 
 
Maandag 25 september is er een dictee. Uw 
zoon of dochter heeft de woordjes deze 
week meegekregen. 
 
De eerste groepswerkstukken van 
handvaardigheid zijn af. De kinderen hebben 
samen hun droomvakantie-eiland gemaakt. 
Ze staan allemaal in de klas. Tijdens de 
oudervertelgesprekken kunt u ze natuurlijk 
even bewonderen. 

Uit de groepen 
 



Voor de volgende opdracht heeft elk kind een 
schoenendoos nodig. Wilt u die meegeven? 
Alvast bedankt! 
 
Groep 7/8: 
Parro 
De ouders van groep 7/8 zijn allemaal 
uitgenodigd om lid te worden van de Parro 
app. Inmiddels zijn de meeste ouders lid. Het 
zou fijn zijn als we binnenkort compleet zijn. 
Heeft u geen mail ontvangen?  Wilt u dit dan 
laten weten?  Graag via mail 
m.minderhout@obase.nl 
 
Vogelspotten 
7 september zijn we bij de Plompe toren op 
zoek gegaan naar trekvogels. Helaas waten er 
maar weinig vigels te bekennen. Ondanks de 
geringe hoeveelheud aan vigels hebben we 
een leuke middag gehad. Graag wil ik alle 
ouders die mee waren hartelijk bedanken. 
 
Kinderpostzegels 
Deze actie begint weer op 27 september. 
 
Vrijdagmiddag  
Van 13.15 tot 14.15 uur wil ik graag wat 
andere activiteiten in wisselende groepen 
gaan inzetten. Zo wil ik gaan starten met 
techniek maar bijvoorbeeld ook met schaken. 
Misschien zijn er nog ouders onder u die het 
ook leuk zouden vinden om met een groep 
een aantal lessen of workshops te willen/ 
kunnen geven. Het moet wel in en om school 
plaats kunnen vinden. Heeft u een leuk idee? 
Ik ontvang t graag op de mail.  
 
Techniek 
Graag zou ik de technieklessen in gr 7/8 gaan 
opstarten. Ik zou t liefst elke week 2 ouders 
willen inzetten om groep 7 of groep 8 te 
begeleiden. Dat zou dan neerkomen op 
minimaal 8x voor groep 7 en 8x voor groep 8. 
Met veel ouders kunnen we het zo verdelen 
dat u niet iedere week hoeft te komen,  maar 
mag natuurlijk wel. Wie zou er op vrijdag 
middag tijd hebben van 13.15 tot 14.15 uur. 
Wilt u dit via mail kenbaar maken? 
m.minderhout@obase.nl 
 
 

Schaken 
Is er toevallig een ouder,  opa,  oma of 
andere vrijwilliger die het leuk zou vinden om 
schaakles te geven aan de kinderen in groep 
7 en 8 op vrijdagmiddag van 13.15 tot 14.15 
uur? 
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