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22 oktober  Luizencontrole 
   Pauzehap van OR 
                                           Herfstwandeling met de hele school 
                                           Gezamenlijke wandeling om 13 uur 
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Eerste schooldag na de herfstvakantie 

Net als op de eerste schooldag na de zomervakantie, zal de OR ook nu weer op maandag 22 oktober de 
pauzehap voor de kinderen verzorgen. Kinderen hoeven deze dag dus niks van huis mee te nemen. 
 
‘s Middags willen wij, als het weer het toelaat, een herfstwandeling met alle kinderen maken. We 
vertrekken dan om 13.15 uur vanaf het schoolplein. Ouders zijn ook van harte uitgenodigd om mee te 
wandelen. Voor de kleuters is het misschien best handig om een aantal bolderkarren mee te nemen. 
Heeft u er een? Mogen wij die dan deze middag lenen. 
 

Nieuws van de luizencommissie  

De afgelopen weken is de luizencommissie een aantal keer extra op school geweest, het ging om 
controles in groepen waar melding was gedaan van hoofdluis. Ouders van kinderen bij wie luizen of 
neten zijn geconstateerd, zijn direct gebeld met het verzoek hun kind op te halen en direct te 
behandelen. 
Blijf uw kind zeer regelmatig zelf controleren op luizen of neten. Voorkomen dat de luizenplaag zich 
verspreidt kan alleen met hulp van ouders. Ouders kunnen meehelpen een luizenuitbraak te voorkomen 
door na elke vakantie, extra alert te zijn en hun kinderen thuis te controleren.  
Hoe herken ik een neet? 
De eitjes van hoofdluis, de neten, zijn vrij lastig te vinden. De neten zijn namelijk kleiner dan 1 mm en 
zijn egaal zandkleurig tot zwart van kleur. In blond haar zijn deze daarom niet zo duidelijk te zien. 
Neten lijken ook erg op roos. Roos zit echter los in het haar en neten kleven zich aan het haar vast. 
Neten worden meestal aangetroffen in de nek, achter de oren en onder de pony.  Als de eitjes zijn 
uitgekomen, blijven er lege witte hulsjes achter. 
Hoofdluis of neten gevonden? 
Wil je het haar controleren op hoofdluis dan kun je dit het beste doen met behulp van een luizen- of 
stofkam met plastic tanden. Zonder deze fijne kam is de kans groot dat je een hoofdluis of neet over het 
hoofd ziet. 
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Hoofdluizen lopen over van hoofd naar hoofd 
Hoofdluizen kunnen niet springen of vliegen. Hoofdluis verspreidt zich door van het ene hoofd naar het 
andere te lopen. Iedereen kan hoofdluis krijgen, zowel kinderen als volwassenen.  
Direct na de herfstvakantie zullen alle kinderen weer gecontroleerd worden. 
 

Tevredenheidspeiling  

Het bestuur van Stichting Obase vindt uw mening over de door u gekozen Obase school belangrijk. 
Het geeft hen zicht op de tevredenheid van de ouders/verzorgers op de diverse scholen. 
Om die reden vindt dit schooljaar het tweejaarlijkse tevredenheidsonderzoek van Stichting Obase 
plaats onder al haar scholen. Het bedrijf van Beekveld en Terpstra (B&T) heeft (wederom) de 
opdracht gekregen om dit onderzoek uit te voeren. 
Het bestuur nodigt u van harte uit om hieraan deel te nemen. 
U ontvangt hiervoor via B&T vanaf maandag 22 oktober één uitnodiging per gezin via de mail. 
U heeft, op basis van vrijwilligheid, de keuze om de enquête wel of niet in te vullen. 
Mocht u een gescheiden gezin zijn en een tweede lijst wensen, neemt u dan contact op met 
tevredenheidsonderzoek@obase.nl 
Ook kunt u zich eventueel via dit adres afmelden voor het 
onderzoek. 
De resultaten worden gebruikt om een algemene indruk op 
stichtingsniveau te krijgen en de school zal deze gegevens 
gebruiken om de tevredenheid te borgen en/of verbeteren. 
De vragenlijst wordt ook afgenomen onder leerlingen en 
medewerkers. 
Het bestuur bedankt u alvast hartelijk voor uw medewerking. 
Nadat de gegevens bekend zijn, plannen wij zo snel mogelijk 
de eerste klankbordgroep-bijeenkomst. 

 

Hulp gevraagd bij keuzecursus 

In de vorige nieuwsbrief heeft u al kunnen lezen dat wij graag de kinderen van groep 3 t/m 8 
keuzecursussen willen aanbieden. Wij willen daarbij graag gebruik maken van de talenten, hobby’s, 
sporten, werk en kwaliteiten van ouders. Activiteiten kunnen ook buiten de school plaats vinden. 
Kortom alles is mogelijk!  
De eerste middag staat gepland op donderdag 22 november. Wilt u als (groot)ouder hieraan 
meewerken of heeft u eerst nog vragen, neem dan even contact op met Ingrid of stuur haar een 
mailtje i.bijlsma@obase.nl.  
Ook ondersteunende hulpouders zijn uiteraard hierbij alvast van harte uitgenodigd. Als bijlage 
nogmaals een ideeënlijst, die uiteraard nog mag worden uitgebreid met iets wat u graag met een 
klein groepje zou willen doen. 
 

Ouderbijdrage   

In de vorige nieuwsbrief kon u onder het kopje OR lezen wat de (vrijwillige) ouderbijdrage voor dit 

schooljaar is. 

Veel ouders hebben al betaald, maar voor de zekerheid vermelden we het nog een keer in deze 

nieuwsbrief. Van de ouderbijdrage worden feesten zoals Sint, Kerst, Pasen e.d. bekostigd. Maar ook de 

schoolreis en het kamp van groep 8 zijn in dit bedrag opgenomen. En deze kosten zijn uiteraard niet 

vrijwillig.  

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.  
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Dyslexieprotocol/tussentijdse toetsen   
In januari en juni worden bij alle leerlingen de Cito-toetsen afgenomen.  
De leerlingen die bij lezen en spelling in juni nog een achterstand hadden, worden na de 
herfstvakantie opnieuw tussentijds getoetst. 
Aan de hand van deze resultaten, kunnen wij zien of de geboden extra begeleiding effectief is 
geweest. Ouders worden hierover na afloop door de leerkracht geïnformeerd.   
Met deze gegevens wordt dan een nieuw begeleidingsrooster opgesteld, waar de ouders van de 
betreffende kinderen eerst over zullen worden ingelicht. 
Ook nemen we bij groep 3 t/m 8 de Tempo-Toets Rekenen af. Bij deze toets maakt een kind in 3 
minuten zoveel mogelijk sommen. De onderdelen zijn optellen (groep 3 t/m 8), tafels en delen (groep 
5 t/m 8). Hiermee wordt zichtbaar of achterstanden zijn bij het automatiseren.  
 

Zien! 
Cito toetst het leren en met ZIEN! zetten wij het sociaal-emotioneel functioneren van kinderen van 
groep 3 t/m groep 8 systematisch op de kaart. Wij nemen ZIEN! in oktober preventief af om de 
sociale vaardigheden in kaart te brengen. De ZIEN!-leerkrachtvragenlijst geeft op basis van een 
analyse van observaties concrete doelen en handelings-suggesties. Als aanvulling vullen de leerlingen 
uit groep 5 t/m 8 ook een digitale vragenlijst in, die dezelfde dimensies (zie afb. hieronder) bevragen.  
Ook de sterke kanten van een kind worden zichtbaar.  
ZIEN! hanteert zeven dimensies. Twee graadmeters die een signaalfunctie hebben: Welbevinden en 
Betrokkenheid, en vijf vaardigheidsdimensies die relevante informatie geven over de ontwikkel-
behoeften van een leerling op sociaal-emotioneel gebied. Wanneer er bijzonderheden zijn, nemen 
wij direct contact met u op. Anders kan dit onderdeel besproken worden op het voortgangsgesprek, 
welke 12, 13 en 14 november plaatsvinden.

 

Kinderpostzegels 
Met dank aan Kees den Boer, hebben onze kanjers uit groep 7 en 8 gemiddeld € 291,00 en in totaal € 
5844,00 opgehaald.  
Op 9 november is de uitslag en horen we of we bij de 30 scholen zitten met de hoogst gemiddelde 
opbrengst. Als dat zo is, mogen we ook nog met de hele klas naar Duinrell. 



Herfstvakantie 

 

Na 8 weken hard werken start vandaag de herfstvakantie in regio Zuid.  
We verwachten iedereen weer uitgerust terug op maandag 22 oktober.  
Wij wensen u een mooie, rustige, relaxte en zonnige herfstvakantie!  
Van de herfstvakantie tot de kerstvakantie is wederom een blok van  
8 weken. 
Tip: deze vliegenzwammen kunt u vinden in het Gadrabos in Haamstede. 

 

Van onze (leerling)journalisten 

Ons begin van de Kinderboekenweek 
Maandag 8 oktober was een  bijzondere en leuke dag. 

Namelijk de start van Kinderboekenweek. Deze was extra feestelijk omdat de school 161 

nieuwe boeken, een boekenkast en 3 lekkere leesbanken had aangeschaft.  

Het begon met een leuk dansje op het nieuwe liedje van Kinderen voor kinderen, Kom er bij! 

Daarna liepen we met z’n allen naar binnen gingen we zitten in de kuil. Toen het rode lint 

werd doorgeknipt en was de Kinderboekenweek gestart! Van elke klas kwamen er 2 kinderen 

naar voren. Per klas kregen ze een boek. 

Groep 1/2: Ik wil een leeuw 

Groep 3/4: Het geheim van de trollen 

Groep 5/6: Prutje 

Groep 7/8: Hoe ik per ongelijk een boek schreef 

Iedereen kreeg een boekenbon en dan kon elk kind een boek uitzoeken! 

Rosalie Padmos 

Dag van de duurzaamheid 
Woensdag 10 oktober was een bijzondere dag. Opeens stond Boerin Bertie met de tractor voor 

onze neuzen en las een verhaal voor over duurzaamheid. 

Het verhaal heette Sven en de keizerspinguïns en het ging over dat Sven de Keizerspinguïns 

wilde helpen door thuis maatregelen te nemen. Na het verhaal stelde boerin Bertie ons een 

vraag : Wat doen jullie thuis om het klimaat te helpen. Veel kinderen gaven daar antwoord op. 

En toen mochten wij/de kinderen vragen stellen aan boerin Bertie. 

Natuurlijk ging dat over Expeditie Robinson maar na dat moest ze weer naar huis. 

Dat was heel erg jammer want iedereen vond het heel erg leuk. 

Natalie Verseput 

Wij hebben met onze school de regenboogvlag gehesen als teken voor vrijheid bij lesbo’s en 
homo’s. De kleuren van de regenboog hebben allemaal hun eigen betekenis. 

 rood - leven 

 oranje - geneeskracht 

 geel - zonlicht 

 groen - natuur 

 blauw - sereenheid 

 violet – karakter             

we kwamen op school en hoorden dat de regenboogvlag gehesen zou worden. Er was een 

halve cirkel getekend om de plek waar Daan van Elst de vlag zou gaan hijsen. Nadat de vlag 

was gehesen vertelde juf Ingrid nog het een en ander over de vlag en toen moesten we weer 

naar de klas.‘vandaag is het coming out day. Iedereen heeft het recht om zichzelf te zijn. Niet 

alleen thuis, maar ook op school. 

Veronique en Daan 
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Nieuws uit groep 3/4 
 Wat was het afgelopen maandag een gezellige 

middag. De officiële opening van de 
Kinderboekenweek. In de klas waren we al 
druk bezig met het thema vriendschap, maar 
nu mogen we (eindelijk) ook de nieuwe 
boeken lezen uit de schoolbieb! Het uitzoeken 
van een eigen leesboek was nog best lastig.  

Er was zoveel keus: een boek om zelf te lezen, of om lekker uit voorgelezen te worden, een doe boek, 
of een boek waar je iets van kunt leren. Gelukkig is iedereen geslaagd en ging iedereen tevreden naar 
huis met de nieuwe aanwinst. 

In de klas hebben we ook gewerkt over de herfst. Juf 
Marga heeft een herfsttafel gemaakt en de kinderen 
hebben het plekje zelf nog verder aangekleed. We hebben 
gesproken over de herfst, er filmpjes over gekeken, er 
over geknutseld en we hebben met elkaar appelmoes 
gemaakt. 
In groep 3 gaat het hard met de letters. De kinderen 
kennen nu ook de: d, oe, ij en z al. Het lezen oefenen we 
ook 2 keer in de week met een maatje uit groep 4. Bij 
rekenen zijn we veel aan het oefenen met de telrij.  

  Met elkaar tellen we om de beurt tot 20 en weer terug en ook vanaf een bepaald getal. De    
  buurgetallen zijn besproken en worden ook regelmatig benoemd. 
Als de kinderen klaar met hun werk zijn, kunnen ze zelfstandig aan de slag met de kleurendraaischijf. 
Hierop staat wat ze kunnen doen, bijvoorbeeld op de computer, Stapelmap of stempelen.  
Groep 4 is gestart met de tafels. Iedereen heeft een sticker kunnen plakken bij de tafel van 1. In de 
komende weken worden de tafels van 2 en 10 geoefend. Bij rekenen zijn we op de getallenlijn aan 
het springen met sprongen van 10 en huppen van 1. In het begin sprongen we vanaf 0, maar nu ook 
vanaf een willekeurig getal. Het is een goede oefening om thuis ook te oefenen met sprongen van 10, 
bijvoorbeeld 23,33 en wat komt daarna? Zowel heen als terug springen we op de getallenlijn. 
We wensen iedereen een mooie en fijne herfstvakantie en tot 22 oktober! 
 

Nieuws uit groep 5/6  
Wat een week hebben we ….súper leuk!!! 
Opening van de Kinderboekenweek en onze vernieuwde bibliotheek, het uitzoeken van een eigen 
boek, voorgelezen worden door Bertie op de dag van de Duurzaamheid, Keet in de kerk en dan 
hebben we de buitenles dag bij de Grevelingen nog te gaan!!! Kortom; wij hebben helemaal geen tijd 
voor vakantie!!! 
Ondertussen zijn we met rekenen bezig met afronding van blok 2. De toetsen zijn gemaakt en we 
kijken op welke gebieden sommige kinderen nog extra oefening of instructie nodig hebben. 
Onderdelen waren in groep 5 : optellen en aftrekken onder de 100, zelfs al over de 100, spiegelen, 
grote getallen plaatsen op een getallenlijn, en tafels (beginnetje met 6). Na de vakantie moeten ze de 
tafels 1 t/m 5 beheersen en in snel tempo antwoord kunnen geven op x-sommen door elkaar. Ook 
automatiseren onder de 20 moet geen probleem meer zijn (liefst niet meer op de vingers tellen).  
Het rekenen groep 6 bevat geldsommen, getallenlijnen,  optellen/aftrekken (handig rekenen) onder 
de 1000 en tafels t/m 10. Na de vakantie worden de tafels van 1 tm 7 gecontroleerd. 
 
 
 


