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nummer 3                    1 oktober t/m 12 oktober 2018 

Voor de kalender 

3 oktober                Dag van de leerkracht 
8 oktober                Opening kinderboekenweek 
10 oktober      Dag van de duurzaamheid. Boer Bertie leest voor aan alle kinderen. 
                                 “Keet in de kerk” groep 5/6 
12 oktober              Nieuwsbrief 3 
15 t/m 19 oktober Herfstvakantie 
 
 

Oudervertelgesprekken 

De gemiddelde opkomst bij de oudervertel- 
gesprekken was tot nu toe 85%. Een aantal 
gesprekken vindt plaats op een later 
moment. 
Wij willen alle ouders bedanken voor de fijne, 
open gesprekken. Met de door u verstrekte 
informatie, kunnen wij nog beter tegemoet 
komen aan de specifieke onderwijsbehoefte 
van uw kind. 

Groep Totaal Opkomst % 

1 6 6 100 

2 5 4 80 

3 6 4 65 

4 12 11 90 

5 11 9 80 

6 13 11 85 

7 10 8 80 

8 10 9 90 
 

 

Opening kinderboekenweek 

 

Maandag 8 oktober nodigen wij om 13.15 uur alle ouders 
uit om samen met de kinderen de kinderboekenweek te 
openen. 
Nadat we op het plein onder leiding van Daniëlle weer met 
elkaar een van te voren ingestudeerde dans uitvoeren, 
nodigen wij iedereen uit rondom de kuil van onze school.  
Hier worden dan in de nieuw ingerichte bibliotheek, de 
nieuw aangeschafte boeken van een totale waarde van € 
2.480 [166 boeken] tentoon gesteld. Ook zijn er nog 1 
extra boekenkast en 2 lekkere leesbanken aangeschaft 
voor onze bibliotheek. 
Alle leerlingen krijgen deze middag ook nog een 
boekenbon ter waarde van € 10,-. Boekhandel de Vries is 
deze middag aanwezig met een groot aantal boeken 
waaruit kinderen zonder bijbetaling uit kunnen kiezen. 
 

 
 

http://www.obase.stapelhof.nl/
http://tstaepelof.obase.nl/


Evaluatiegesprek naar aanleiding brief juni 

Maandagavond 24 september, heeft er een evaluatiegesprek plaatsgevonden met onze directeur-bestuurder 

Ewald de Keijzer over de klachten die er vorig schooljaar bij ouders leefden. Joan Padmos, Lobke de Vlieger 

(ouders), Monique en Ingrid (school) waren hierbij aanwezig. In de bijlage vindt u het verslag van dit zeer 

positieve gesprek. 

Dag van de duurzaamheid   

 

Duizenden basisscholen in heel Nederland 
lezen op woensdag 10 oktober 2018, de 
Dag van de Duurzaamheid, voor uit het 
nieuwe boek 'De kracht van nieuwe 
energie'. Wij vinden het geweldig dat onze 
‘duurzame’ boerin Bertie deze dag bereid is 
om bij ons op school te komen voorlezen.  

 

Opening kinderboekenweek maandag 8 oktober 

In het stukje van onze BOS-juf Tyka kunt u lezen over de uitbreiding van onze schoolbibliotheek. Dit willen 
wij feestelijk aan de kinderen aanbieden, tegelijkertijd met de opening van de kinderboekenweek. 
Wij nodigen alle ouders en belangstellenden uit voor deze opening. 
Programma: 13.15 uur Dans op het schoolplein onder leiding van onze dansjuf Daniëlle; 
                        13.30 uur Opening door Tyka Govearts; 
                        13.40 uur Uitleg door boekhandel de Vries over de boekenbon die ieder kind deze middag  
                                           krijgt; 
                        13.45 uur Einde gezamenlijk deel.  
Deze middag krijgen alle leerlingen de mogelijkheid om hun boekenbon in te wisselen voor een mooi boek 
om mee naar huis te nemen.  
 

Hulp gevraagd bij keuzecursus  

Wij willen onze kinderen van groep 3 t/m 8 graag een aantal keer per jaar een middag keuzecursussen 
aanbieden. Het is de bedoeling dat kinderen hierbij zelf een keuze maken uit een gevarieerd 
workshopaanbod. Doordat ze zelf kiezen, krijg je groepjes enthousiaste, gemotiveerde leerlingen. Het 
aanbod? Zo groot als de wereld. Leren is overal! 
Jullie zijn als ouders een rijke bron waar wij graag een beroep op willen doen.  Jullie beschikken over een 
enorme variatie aan professionele of persoonlijke ervaring. De leerkrachten bieden op deze middagen de 
didactische ondersteuning.  
Volgende week krijgt u een brief waarin we u (nogmaals) vragen of u bereid bent om een bijdrage te 
leveren. U kunt dan aangeven welke workshop u kunt aanbieden en de eventueel daarvoor benodigde 
ruimte en materialen. Als bijlage bij deze nieuwsbrief krijgt u alvast een aantal ideeën.  
 

EU-schoolfruit   

 

Goed nieuws! Maandag kregen wij het bericht dat we meedoen aan het EU-
Schoolfruit en groenteprogramma’. Van 12 november 2018 t/m 19 april 2019 
ontvangt onze school drie gratis porties groente en fruit per leerling per week, 
gefinancierd door de Europese Unie. Dat is niet alleen lekker, maar ook gezond! 
Op het besloten facebook van school reageerden een aantal ouders al hier 
enthousisat het dit bericht en gaven aan bereid te zijn om te helpen bij het 
bereiden en uitdelen van het fruit.  
In november zullen wij u hier verder over informeren.  
 
 
 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjVx_yEod3dAhXOJlAKHZBnDUgQjRx6BAgBEAU&url=http://www.dagvandeduurzaamheid.nl/downloads/&psig=AOvVaw200Y9txnrgoGvmrdb-HEv6&ust=1538208951145735
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi-zvSc_LTdAhVObFAKHfKhDRcQjRx6BAgBEAU&url=https://www.euschoolfruit.nl/nl/schoolfruit.htm&psig=AOvVaw1Mppnvga2CCQTqsyub1ek0&ust=1536824639171317


Schaakmeester(es) gezocht 

Elk jaar is er op het eiland een schaakcompetitie tussen de scholen van heel 
Schouwen-Duiveland. Er zijn vast kinderen op Stapelhof die het een uitdaging 
vinden om hieraan deel te nemen. 
Wij zijn nu op zoek naar iemand die de schaakclub op school nieuw leven in wil 
blazen. Heeft u belangstelling of weet u iemand, geef het dan alstublieft even  
door aan Ingrid. 
  

Kinderpostzegels    

 

Onder leiding van Kees den Boer (vader van Calvin en Ryan) zijn  de kinderen 
van groep 7 en 8 woensdag gestart met de verkoop van kinderpostzegels. 
Nadat ze in het pannenkoekenhuis een heerlijke (gesponsorde) pannenkoek 
van Ramon en Nikki van het Pannenkoekenhuis hadden gehad gingen ze in 
Renesse en omstreken op pad.  

De kinderen zijn extra gemotiveerd om zoveel mogelijk geld op te 
halen voor de goede doelen, daarbij willen ze graag 1 van de 30 
scholen van Nederland zijn met de hoogste gemiddelde opbrengst. 
Deze krijgen namelijk een schoolreis naar Duinrell aangeboden.  
De rekenlessen staan deze week ook in het teken van gemiddelden 
berekenen. 
Op dit moment (vrijdag) staat de teller op €3700,00. De verkoop 
gaat door tot woensdag 3 oktober. Bent u nog niet benaderd of 
weet u nog iemand die belangstelling heeft dan zijn de kinderen zeer 
bereid om u kinderpostzegels te verkopen.  
  

 

Gratis oudercursus omgaan met pubers 

 

Op 11 oktober start een gratis oudercursus voor 
omgaan met pubers. Heeft u een puber in huis (tussen 
de 11 en 16 jaar)? In deze jaren verandert in korte tijd 
veel: voor kinderen én voor hun ouders. Dat kan vragen 
oproepen bij ouders. Veel ouders vinden het prettig om 
met andere ouders hierover te praten. U ook? Dan is 
deze cursus misschien iets voor u. 
In zes bijeenkomsten van twee uur gaat u met een 
jeugdverpleegkundige en andere ouders aan de slag. U 
krijgt informatie over de ontwikkeling van uw puber en 
over opvoedvaardigheden die u kunt gebruiken.  
De cursus is gratis en start bij voldoende aanmeldingen 
(minimaal 8 en maximaal 12) op donderdagavond 11 
oktober om 19.30 uur in het gemeentehuis van 
Schouwen-Duiveland. Voor meer informatie en 
aanmelden kijkt u op www.ggdzeeland.nl/pubercursus  
 

Nieuws van de OR 
Donderdag 20 september heeft de ouderraad de eerste vergadering van het schooljaar gehad. Er is onder 

andere gesproken over de aankomende festiviteiten, Sinterklaas en Kerstmis, de inrichting van het 

schoolplein, de financiën van vorig jaar en de hoogte van de ouderbijdrage. De geweldige betrokkenheid 

van vele ouders was terug te zien was aan de stapel aanmeldingen in het ouderhulpboekje. Ook dankzij de 

geraniumactie, sponsoring en fysieke inzet van deze mensen (denk bijvoorbeeld aan de handige en mooie 

kalender), is er besloten de vrijwillige ouderbijdrage gelijk te houden. Dat betekent voor schooljaar 

2018/2019 €47 per kind. 

http://www.ggdzeeland.nl/pubercursus


Hiermee kunnen we de feestdagen gepast aankleden, met kadootjes, traktaties, activiteiten, natuurlijk de 

schoolreis en het kamp van groep 8. 

Het opgehaalde bedrag van de kerstfair van vorig schooljaar, bijna €2000, komt ten goede aan de 

verfraaiing van het schoolplein, waar u dit jaar resultaat van zult zien.   

De kascontrole is uitgevoerd en goedgekeurd, bij interesse kunt u zich melden bij de penningmeester, 

Marieke Frank. 

Wij verzoeken u het bedrag van € 47,00 vóór 1 oktober over te maken op NL77RABO0357 8203 20 tnv. 

Stichting OBS Stapelhof.  Indien gewenst mag het ook in twee termijnen. Dan zien we graag de eerste 

termijn van €23.50 vóór 1 november en de tweede vóór 1 februari bijgeschreven.  

Nieuws van Thijs (GVO) 

Wij duiken verder in het leven van Mozes, Moesa of Mosje. Al die godsdiensten 

gebruiken hem al een voorbeeld, maar was hij dan zo bijzonder? Hoe ging hij om 

met de mensen hoe zat zijn leven in elkaar? 

Op zoek naar zijn familie probeert probeert hij zijn volk te helpen, maar daarbij 

slaat hij een soldaat. Het gaat zo erg mis en in plaats van het op te biechten, 

vlucht hij. Een leerling zei: ‘goede bedoelingen van hem, maar slechte uitvoering´.  

Hoe zitten wij daar eigenlijk in? Willen wij wel eens wat oplossen, een ruzie 

bijvoorbeeld, op de verkeerde manier? Wanneer doen wij er goed aan om ´stop’ 

te zeggen, of wanneer loop je weg? En ben je een lafaard als je wegloopt of juist dapper? Op verschillende 

niveaus hebben wij deze gesprekken gevoerd. En in de verschillende groepen klinkt het verhaal anders. 

Maar de boodschap blijft hetzelfde. In de bovenbouw hebben zij dat ook geprobeerd. Ze moesten dit 

verhaal in een nieuw jasje steken, maar wel de boodschap behouden. Wat vertelt dit verhaal ons dan 

eigenlijk, of wat denk jij te horen?  Tof dat je weer mee las! Groet, Thijs  

Nieuws van Tyka (BOS)  

Het is bijna Kinderboekenweek, nog twee weekjes! In groep 3 en 4 was de boekenmattie Fantastische 

Fantasie een groot succes. Want het boek ‘Wout en Rik; De broers Grombek’ vonden de meeste kinderen 

erg leuk. Trouwens geschreven door Jozua Douglas, tevens de schrijven van het 

kinderboekenweekgeschenk dit jaar! In groep 1 en 2 hebben we de boeken ‘Boa is jarig’ en ‘verboden voor 

olifanten’ gelezen. De kinderen vonden beide boeken heel leuk, zeker aanraders om eens te lenen in de 

bieb en dan lekker nog een keer te lezen. 

In groepen 5 t/m 8 waren er twee boekenmatties aan de beurt! Alles willen weten én fantastische fantasie! 

Ik heb informatieboeken laten zien die net een beetje anders zijn. Zoals de serie van ‘Prof. Oja-Aha’ van 

Roel Venderbosch. Daarnaast hebben we Dummie de mummie bekeken en het eerste deel van de serie 

Nevermoor. 

Wil je zien wat ik in de klas doe en/of wil je leuke boekentips voor jouw kind? Volg me dan op facebook! Je 

kunt me vinden onder de naam ‘Biebjuf Tyka Govaerts’. 

De nieuwe schoolbieb 

Meer nieuws over de nieuwe schoolbieb! Het Stapelhof heeft van Stichting Lezen in samenwerking met de 

Kinderpostzegelactie een flink budget gekregen om nieuwe boeken en kasten aan te schaffen. 

Maandagmiddag 8 oktober is de opening! We starten de middag met een dans op het liedje van de 

Kinderboekenweek ‘Kom erbij!’. 

En dan hebben we nog wat leuks: De school krijgt niet alleen nieuwe boeken en kasten, ieder kind krijgt 

ook nog eens een boekenbon van €10,-. Dit boek is uiteraard voor thuis. Ieder kind zal deze middag met de 

bon een boek aanschaffen, want Boekhandel de Vries uit Zierikzee is er ook bij! 

 

Lijkt het je leuk om de dans te bekijken en/of wil je jouw kind helpen met het uitzoeken van een boek. 

Wees dan van harte welkom deze middag! 



Nieuws uit groep 1/2 
 

 

Wij knutselen, knippen, werken en zingen op dit moment hard rondom 
het thema herfst. Dat is duidelijk te zien in de klas. Lauren, Yavi en Britt 
zijn al een paar keer komen wennen en na de vakantie komen ze echt in 
de groep. Binnenkort gaan we weer binnen gymmen. Kunt u ervoor 
zorgen dat de gymschoenen in de luizenzak zitten? De kinderen kunnen 
ze dan altijd vinden. Wij hebben een vogelvoederhuisje gekregen, maar 
we zouden er graag nog 1 willen hebben/lenen. Dan kunnen we de 
vogels in de winter goed verzorgen. De vogelvoederhuisjes komen in de 
patio te staan. Alle kinderen kunnen er dan van meegenieten.  
We hebben inmiddels een licentie voor Gynzy. Hierop is van alles te 
vinden aan goede lessen voor op ons nieuwe smartbord. In de 
bouwhoek hebben we op dit moment heel bijzonder 
bouwmateriaal………… grote en kleine eierdozen. Dat is weer eens iets 
anders en je kunt er een stevig bouwwerk mee maken zonder dat het 
omvalt. In de volgende nieuwsbrief praat ik u bij over het 
Kinderboekenweekproject. 
 

Nieuws uit groep 5/6  
Er staan weer heel wat leuke activiteiten op ons programma! De kinderboekenweek komt eraan; dus dat 
wordt veel leuke leeskilometers maken en vanalles over het thema “Vriendschap” ! 
Ook Keet in de kerk is weer in aantocht; we gaan dan met de groep naar de Nieuwe Kerk in Zierikzee voor 
een muzikale les. Dit is op woensdag 10 oktober (i.p.v. 3 oktober, zoals in de kalender vermeld staat!) We 
hebben hiervoor nog ouders nodig om te rijden; we vertrekken  om 9.30 uur vanaf school en zijn rond 
11.15 uur weer terug. 
Op vrijdag 12 oktober doen we mee aan de buitenlesdag bij de Grevelingen. Dit is in de middag, precieze 
tijd volgt nog. We willen eerst eten met de kinderen en dan daar naar toe rijden. Ook hierbij hebben we 
weer ouders nodig voor vervoer en eventueel als begeleider! Als u zin en tijd heeft…geef het door aan 
Maria of Joni. Wij hopen op een paar interessante lessen! 
In de klas zijn we hard bezig met het automatiseren van het rekenen, de spellingregels  en het lezen. Iedere 
dag doen we ,los van het dagelijkse programma, een mini dicteetje, en paar x, :, + en – sommen en een 
woordrij lezen met de zandloper. We merken dat de tafels er nog niet optimaal in zitten bij veel kinderen. 
Voor as maandag herhaalt groep 6 de tafels van 1 t/m 5 en groep 5 de tafels van 1,2 en 5. De bedoeling is 
dat ze deze kunnen “dromen”en de antwoorden flitsend kunnen opzeggen, ook kriskras door elkaar! Hierbij 
hebben de kinderen uw hulp nodig om te oefenen en te overhoren. Ook klokkijken staat weer op het 
programma; zowel analoog (gewone klok), als digitaal. Spelenderwijs kunt u met uw kind oefenen. Bij alles 
even op de klok kijken en benoemen hoe laat het is. Ze moeten kunnen omrekenen van een gewone klok 
naar digitaal (bijv. vijf over half 7 is 6:35 uur of 18: 35 uur) of andersom. Kortom we zijn hard aan het werk 
in de groep! 
De Jantje Beton actie is weer afgelopen. We inventariseren deze week hoeveel loten de kinderen hebben 
verkocht en sturen dit door aan Jantje Beton. Zodra we weten hoeveel we hebben oppgehaald voor dit 
goede doel, laten we het aan u weten! Alvast bedankt voor uw bijdrage! 
 

Nieuws uit groep 7/8 
 

Wat is er al weer veel gebeurd de afgelopen tijd, we zullen u even bijpraten. 

Beeld denken 

We hebben een bezoek gehad van Elzelien de Jong die onze klas een les gegeven heeft over Beeld denken. 

Het is helemaal niet zo vanzelf sprekend wat je ziet en iemand anders kan er ook iets anders in zien of een 

andere associatie bij hebben. Wat zien kinderen veel per dag, plaatjes, posters, boeken, filmpjes… Dat is 

best een heleboel wat een kind dagelijks allemaal voorgeschoteld krijgt. 

 

https://www.google.nl/imgres?imgurl=http://3.bp.blogspot.com/_7mVQbIYfuwc/S0Wf9gE9ERI/AAAAAAAABys/1dqFVS13QRo/s400/Vogeltaart%2B5.jpg&imgrefurl=http://jufmarita.yurls.net/nl/page/712141&docid=wQr7k6gfrAk_jM&tbnid=DYyKSLLfJwMTGM:&vet=12ahUKEwiM4L_Nnd3dAhWIKlAKHVlHDy04ZBAzKEcwR3oECAEQSA..i&w=299&h=400&bih=621&biw=1280&q=vogelvoederhuisje kleuters&ved=2ahUKEwiM4L_Nnd3dAhWIKlAKHVlHDy04ZBAzKEcwR3oECAEQSA&iact=mrc&uact=8


Halt 

We kregen een gastles van Halt. Zij had als onderwerp “Veiligheid en Social Media”. Alle kinderen hebben 

na afloop ook een blad met extra informatie meegekregen. Door middel van een casus werd er aandacht 

besteed aan het gedrag via de Whats app. Wat is jouw gedrag hierin en wat kan een ander hiervan vinden? 

Hoe veilig is het? Dat waren wel dingen die de kidnere tot denken hebben aangezet, hoop ik.  

Als er nog ouders zijn die behoefte hebben aan een informatieavond over dit onderwerp dan kan dat 

geregeld worden. Het blijft toch een verschijnsel waar regelmatig dingen op gebeuren die niet geschikt zijn 

voor kinderen. Hoe controleren we dat? Hoe stellen we daar regels en grenzen aan? Hoe beschermen we 

onze kinderen? Maar vooral, hoe leren we onze kinderen om hier op een goede manier mee om te gaan. 

Heeft u interesse wilt u dit dan via een mail kenbaar maken. m.minderhout@obase.nl  Bij voldoende animo 

gaan we proberen een informatie avond te plannen. 

Week van de eenzaamheid 

We zijn met de kinderen in het Dorpshuis pannenkoeken gaan eten. Deze actie is geïnitieerd door het 

SMWO, in samen werking met het Dorpshuis en vrijwilligers is dit tot stand gekomen. Alle kinderen hadden 

een eigen gast en hebben voor de ouderen gezorgd en samen met hen gegeten. Na het eten hadden we 

nog wat tijd over en hebben we snel een potje Bingo uit de kast gehaald. Wat zijn we trots op onze 

kinderen, ze hebben het zo goed gedaan! Jongens en meisjes bedankt. 

Kinderpostzegelactie 

Woensdag 26 september is de actie van start gegaan. De kinderen waren vrij, omdat wij een studiedag 

hadden. Met Kees, de vader van Calvin, zijn de kinderen heel goed begonnen. Ze hadden afgesproken in het 

Pannenkoekenhuis tegenover de kerk, en van daaruit zijn de kinderen op pad gegaan om te verkopen. Het 

is mooi om te zien hoe enthousiast ze zijn. Het steunen van het goede doel en natuurlijk proberen om een 

eigen extra schoolreisje te verdienen, maakt dat veel kinderen keihard aan het werk zijn om zoveel mogelijk 

klanten te trekken. Heeft u nog ideeën of nog niks gekocht doe dit dan snel. Woensdag 3 oktober is de 

laatste dag dat de kinderen mogen verkopen. Helpt u ook! Wist u trouwens dat er tegenwoordig veel meer 

te koop is dan alleen postzegels? Wat dacht u van: De altijd goed kaarten, De feestdagenkaarten, 

Tulpenbollen, Tas, Pleisters. U ziet maar, keus genoeg! 

Overige opmerkingen 

Klasbord 

Deze app is bedoeld als extra communicatiemiddel tussen de leerkrachten en de ouders. Dit voor kleien 

mededelingen of vragen. Maar vooral ook om het huiswerk door te geven. Zo kunt u de leerlingen helpen 

met het plannen en organiseren van het huiswerk. Het is natuurlijk wel de bedoeling dat de kinderen zelf 

steeds meer verantwoording gaan nemen voor hun eigen huiswerk. Nog niet  alle ouders hebben zich 

aangemeld op de klasbord app. Voor groep 7/8 kunt u de app downloaden en zich aanmelden met de 

volgende code: VQN-Q8A Alleen ouders en leerlingen uit groep 7/8 worden tot deze appgroep toegelaten. 

Het zou fijn zijn als van alle leerlingen i.i.g. één ouder lid is van deze app. 

Voorleeswedstrijd 

De voorrondes op school voor de voorleeswedstrijd gaan weer beginnen. We maken hiervoor een 

roostertje zodat de kinderen weten wanneer ze aan de beurt zijn. Dit vinden veel kinderen toch altijd 

spannend. Wilt u ook thuis de leerlingen hierin ook een beetje ondersteunen

mailto:m.minderhout@obase.nl


 

 


