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Voor de kalender 
 4 september   De nacht op het dak groep 7/8 
 4 september   Informatieavond groep 3/4 
 6 september   Informatieavond groep 1/2, 3/4 
                           en 7/8 
12 september  Staking 
18 t/m 20 sept Oudervertelgesprekken    

 

Doelen komende 8 weken 

Positief schoolklimaat 
Een positieve sfeer, zichtbaar in positief gedrag, 
heeft dit schooljaar prioriteit. De afgelopen 2 
weken is om die reden in elke groep veel 
aandacht besteed aan groepsvorming. Er worden 
met elkaar afspraken gemaakt om een veilige en 
fijne sfeer te creëren waarin iedereen zich prettig 
voelt en goed tot leren kan komen. Op de 
komende informatieavonden zal hier meer uitleg 
over gegeven worden. 

Extra ondersteuning opstarten 
Komende week wordt er een start gemaakt met  
extra ondersteuning. Dit kan bestaan uit extra 
uitleg aan  leerlingen die werken met een verrijkt 
aanbod of aan leerlingen waarbij  een herhaalde 
instructie of pre-teaching helpt om zich het nieuw 
geleerde eigen te maken. 

Er wordt op verschillende momenten in de week 
extra ondersteuning gegeven door Juf Annemiek, 
juf Floor, juf Marga en juf Ingrid. 
-de coördinatie wordt gedaan door Monique; 
-leerkrachten bepalen op basis van hun  toets/ 
 lesanalyse  welke leerlingen extra ondersteuning   
 kunnen gebruiken; 
-we werken in blokken van  4 weken;-na 4 weken 
is er een evaluatie en  
  wordt door de leerkracht bekeken of de   
  extra ondersteuning kan worden beëindigd  
  of zal worden voortgezet.  
  Zowel bij  extra  ondersteuning als bij  

  beëindigen  hiervan wordt u  geïnformeerd    
  door de leerkracht; 
 
Ouderbetrokkenheid 
Als school vinden wij wederzijds vertrouwen en 
goede contacten met u zeer belangrijk. Wat kunt 
u de komende weken verwachten; 
a. Informatieavond 
    Ouders hebben uitnodiging per brief en mail  
    ontvangen.  
b. Oudervertelgesprekken  
     Info volgt in de volgende nieuwsbrief. 
c. Opzetten klankbordgroep 
    Naast de MR, die meedenkt over schoolbeleid  
    en de organisatie en de OR, die feesten en  
    activiteiten organiseert is er behoefte aan een 
    klankbordgroep waarin ouders feedback wordt  
    gevraagd over hun ervaringen op school. 
    In een volgende nieuwsbrief volgt meer   
    informatie over het opzetten van deze groep.  
d. Nieuwsbrief  om de week op vrijdag 
e. Website www.stapelhof.obase.nl  
f.  Facebook Stapelhof (besloten groep) 
g. Ideeënbus  bij de ingang staat een rode bus 
    waarin ouders ideeën kunnen aangeven.  

 

 

http://tstaepelof.obase.nl/
http://www.obase.stapelhof.nl/
http://www.stapelhof.obase.nl/
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjNrYSkpYrdAhUGaVAKHYeNCkQQjRx6BAgBEAU&url=http://www.stichtingvoorbeeldprojecten.nl/ouderbetrokkenheid/&psig=AOvVaw18oVGuBvpxju0m4s_u4zKp&ust=1535358159012418


Waterfles 
Uit de opbrengst van de geraniumactie heeft de 
OR bij de start van het schooljaar, aan alle 
kinderen een waterfles gekregen, waar ze tijdens 
de les uit kunnen drinken. Hiermee willen wij het 
drinken van water stimuleren om de volgende 
redenen:  
1. Je brein werkt beter 
2. Water houdt je alert 
3. Het beschermt je hart 
4. Het stimuleert je stofwisseling 
Eerder hebben wij aangegeven de flessen op 
school te reinigen. Met nader inzien vinden wij 
het toch hygiënischer dat kinderen op vrijdag hun 
fles zelf mee naar huis nemen en maandag weer 
schoon en leeg mee naar school nemen.            

Vertrouwenspersoon  
voor ouders en kinderen 

Met ingang van dit schooljaar ben ik de nieuwe 

vertrouwenspersoon op het Stapelhof. Ouders en 

kinderen kunnen bij mij terecht wanneer zij 

behoefte hebben aan een vertrouwelijk gesprek, 

hulp bij het oplossen van een probleem of een 

gesprek wanneer er zorgen zijn. Het gaat hierbij 

om school gebonden zaken. In overleg proberen 

wij dan samen hulp of ondersteuning te bieden. 

Ik zal dan in alle gevallen op zo kort mogelijke 

termijn tijd maken om zo’n gesprek te voeren. 

Besproken zaken blijven bij mij en worden, 

zonder toestemming, met niemand anders 

gedeeld. Volgende week zal ik mij als 

vertrouwenspersoon in de groepen voorstellen 

en vertellen wat de rol van een 

vertrouwenspersoon inhoudt. 

Met vriendelijke groet, 

Sonja Rodoe 

Aanwezigheid 

In de nieuwsbrief, die u in de laatste week van de 
vakantie hebt ontvangen, ontbrak Marga de 
Korte bij het personeel. Marga werkt dit jaar bij 
ons op maandag- en dinsdagmiddag en 
woensdagochtend. Zij begeleidt dan kinderen 
individueel of in kleine groepjes.  

Staking 12 september 

In de vorige nieuwsbrief hebben wij al 
aangegeven dat op 12 september het voltallige 
team staakt. Wij vragen om uw steun voor deze 
staking.  

Wij verwachten dat u op deze dag zelf zorgt voor 
de opvang van uw kinderen. 

 
Van de MR 

Wat kunt u verwachten van ons als MR? De MR 
bestaat uit een twee ouders (Willeke Braber en 
Vivien Raats) en twee leerkrachten (Sonja Rodoe 
en Annemieke Kappers). Verder worden wij actief 
ondersteund door Ingrid Bijlsma. De MR kunt u 
zien als luisterend oor voor ouders. Daarnaast 
denken wij mee over het beleid van school en 
stellen wij ons zelf doelen. Zo hebben wij dit jaar 
het doel een goede klankbordgroep te vormen en 
het continurooster weer op de kaart te zetten. 
Daarnaast heeft u de sportieve start gezien van 
het schooljaar en dit zal komend schooljaar ook 
een rode draad zijn vanuit de MR/OR. Wilt u 
graag meedenken met dit soort onderwerpen 
meldt u zich dan aan voor de klankbord groep. Op 
de informatieavond zal u een inschrijfformulier 
ontvangen waarin u kunt aangeven waar u dit 
jaar bij wilt ondersteunen.  
Sollicitatieprocedure directeur / directrice. 
Wist u dat er inmiddels een sollicitatieprocedure 
is gestart voor de functie van directeur / 
directrice Stapelhof? Dit keer is er wel voor 
gekozen om de sollicitatieprocedure hiervoor te 
hanteren om iedereen de gelegenheid te geven 
te solliciteren naar deze baan. Doel is om per 
januari een nieuwe directeur te benoemen voor 
Stapelhof. Ingrid Bijlsma is in ieder geval tot 
zolang waarnemend directrice.  
Onze eerste vergadering is op maandag 10 
september. 

Van de OR 

Tijdens de informatieavond geven wij u een korte 
uitleg over wat de OR allemaal doet. Ook krijgt u 
een invullijst mee, waarop u kunt aangeven waar 
u komend jaar bij zou willen/kunnen helpen.  
Onze eerste vergadering is op 20 september. 
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Van Thijs (GVO) 

 

Na elkaar weer te hebben 
ontmoet en weer wat over elkaar 
te hebben geleerd doken wij de 
eerste lessen in vakantiefoto's. 
Niet zomaar foto's, maar dingen 
die wij zijn tegengekomen op 

vakantie. Een Moskee, een Kathedraal, een visje 
op een auto geplakt, een Bijbel in een 
hotelkamer, een man met een gek hoedje, een 
paar jongens met alleen een oranje laken als 
kleding.  
Wat is dat eigenlijk allemaal en waarom is dat zo? 
Hier hebben wij samen over nagedacht en 
gepraat. De kinderen verwonderden zich over 
verschillende gebruiken, een kerkklok is soms 
best irritant, maar wat denk je dan van een 
minaret waar 5 keer op per dag een oproep tot 
gebed uit schalt.  
De komende weken duiken wij in de verhalen van 
Moshe (zoals de joden hem noemen) of Musa 
(zoals de moslims hem noemen), maar 
waarschijnlijk kennen jullie hem als Mozes. Wij 
gaan zingen, werkjes maken, luisteren, praten, 
tekenen, nadenken, van alles! 

Nieuws uit de groepen  

 

Groep 1/2 

Het was wel even wennen, na zo’n heerlijke 
zomer! Gelukkig loopt het deze week weer als 
van ouds. We werken in de maand augustus over 
de letter S. Er is een was kaarsje gegoten we 
hebben al weer een aantal verdagen gevierd en 
Yavi en Lauren zijn al een keer, met een 
medewerker van Kibeo komen wennen. Een paar 
huishoudelijke mededelingen: Ik vind het prettig 
als u mij in de ochtend even zegt of uw zoon of 
dochter moet overblijven. Voor de jonkies is het 
nog moeilijk om dat te onthouden. Vanaf deze 
week is het voortaan op donderdag 
“wieltjesdag”. Er mogen dan fietsen en ander 
rijdend spul mee naar school worden genomen. 
Het is nu nog lekker weer om veel buiten te zijn, 
maar voor we het weten spelen we weer binnen 
in het speellokaal.  Wilt u zorgen voor passende 
gymschoenen? Het liefst met klittenband en 
voorzien van naam. Alvast bedankt. Denkt u nog 
aan het inleveren van het briefje voor de 
voorlichtingsavond? 

Groep 3/4  

De eerste twee weken op school zijn 
voorbijgevlogen. Wij hebben met elkaar kennis 
gemaakt en met de juffen. Ook hebben wij samen 
regels en afspraken opgesteld en leren wij deze 
na te leven. In de klas en tijdens de gymles zijn 
wij in spelvormen begonnen met elkaar beter te 
leren kennen en een groep te vormen. De 
komende tijd zal hier zeker nog extra aandacht 
aanbesteed worden.  
Voor de kinderen van groep 3 is een spannend 
schooljaar aangebroken: wij gaan leren lezen en 
schrijven! Dit met de methode Veilig leren lezen. 
De eerste twee weken hebben wij gewerkt met 
de kern ‘start’. In deze tijd hebben wij al vier 
letters geleerd: i, k, m, s. Daarnaast hebben wij 
geoefend met het maken van korte woordjes met 
de geleerde letters en die te lezen, zoals: ik en 
kim. Naast het leren lezen, schrijven en rekenen 
leren wij ook hoe we in een werkboek werken en 
de betekenis van pictogrammen, zodat wij weten 
wat we moeten doen. 
In groep 4 leren wij ook nieuwe dingen. Zo leren 
wij bij taal dat we lezen in een boek en de 
antwoorden opschrijven in een schrift. Dit is wel 
even wennen, maar we nemen de tijd om het 
goed aan te leren. Bij de eerste lessen van taal 
hebben wij het over nieuwe woorden gehad en 
over wat zelfstandig naamwoorden en 
lidwoorden zijn. Bij rekenen herhalen wij plus- en 
minsommen tot 20 en het splitsen.  
Tijdens de ouderavond (4 september) zullen wij 
o.a. meer vertellen over de methodes in groep ¾, 
hopelijk tot dan! 
Samengevat hebben wij deze twee weken een 
goede basis gelegd en hopen wij dat het voor 
iedereen een gezellig en leerzaam jaar wordt!  

Groep 5/6  

De kop is eraf! Inmiddels hebben we er al weer 2 
weken opzitten in groep 5/6 en wat hebben we al 
veel gedaan! We zijn al weer aardig gewend aan 
de hele dag op school en voor groep 5 een nieuw 
lokaal en nieuwe juffen! Groep 6 is heel goed in 
het uitleggen van allerlei dingen die voor hen al 
als vanzelfsprekend zijn; ze helpen de kinderen 
van groep 5 graag. Het is super leuk om te zien 
hoe de kinderen van groep 6 gegroeid zijn en nu 
de rol van de oudsten in de groep op zich nemen. 
We zijn daar trots op en zien hierin terug wat ze 
vorig schooljaar op sociaal-emotioneel gebied 
hebben geleerd! Voor groep 5 is dat fijn en zij 
voelen zich zeer welkom en prettig in hun nieuwe 
groep. We hebben er ook een nieuwe leerling bij; 
Mans, gezellig dat je er bij bent! 
Inmiddels zijn de vakken rekenen, taal, spelling, 
lezen, geschiedenis enz. weer opgepakt. De 



andere vakken volgen in snel tempo. We 
herhalen wat lesstof uit het vorige jaar, maar 
gaan ook meteen met nieuwe leerstof verder. 
Plezier op school hebben we als gouden regel 
hoog in het vaandel staan. We wisselen de lessen 
steeds af met leuke energizers of interessante 
opdrachten die belangrijk zijn voor het 
welbevinden van de kinderen. We besteden veel 
aandacht aan de sociaal-emotionele 
ontwikkeling. Met “Goed van start” houden we 
gesprekken met elkaar over bijv. Wat gaat er al 
goed in de klas? Wat voor klas willen we zijn? 
Wat hebben we daar voor nodig? (qua gedrag en 
regels en afspraken). Op deze manier bepalen 
niet de juffen de regels, maar doen we dat met 
elkaar, waardoor de afspraken een groter 
draagvlak hebben en heel betekenisvol zijn voor 
de kinderen. Ze denken mee en komen met 
ideeën. Dat is erg leuk en super leerzaam! 
Kortom we zitten er al weer goed in en we 
hebben er zin in! Op naar een goed en leerzaam 
jaar! Nieuwsgierig naar wat we verder allemaal 
doen in de klas? Kom dan donderdag 6 
september naar de informatieavond! Tot dan! 

Groep 7/8 

We zijn het schooljaar goed en positief 
begonnen. We hebben behoorlijk ingezet op het 
gedrag; we willen graag met zijn allen er een leuk, 
gezellig en leerzaam schooljaar van maken. We 
proberen een zo duidelijk mogelijke structuur, 
met bijpassende regels en beloningen aan te 
bieden die duidelijk zijn voor alle kinderen en bij 
beide juffen. De inbreng hierin van de kinderen is 
groot. Zij beslissen mee over wat er belangrijk is 
om een hechte en positieve groep te vormen, 
waardoor de betrokkenheid ook groter is. Tijdens 
de informatieavond zal een aantal kinderen hier 
een toelichting over geven.  
Engels 
Alle leerlingen van groep 7/8 hebben een account 
gekregen voor Words and Birds. Hier kunnen de 
kinderen zelf inloggen (ook thuis) om te oefenen 
met Engels. De kinderen hebben een eigen 
inlognaam en wachtwoord gekregen. 
www.oefenweb.nl  We oefenen hier in ieder 
geval 1 keer per week mee op school, maar thuis 
extra oefenen mag natuurlijk altijd! 
De kinderen krijgen ook elke week een stukje 
Engels uit de methode mee naar huis om 
woordenschat op te bouwen in het Engels. 
Hiervan krijgen ze elke woensdag een toetsje en 
weer nieuwe woordjes voor de volgende week. 
Wilt u helpen de kinderen te herinneren aan het 
meenemen van het schriftje en het leren oefenen 
en schrijven van de woorden?  

Klasbord 
De Parro app zal bij ons op school niet meer 
gebruikt worden. In groep 7/8 willen we u en de 
kinderen graag nog de mogelijkheid geven om in 
ieder geval op de hoogte te blijven van het 
huiswerk. Zo kunt u ook uw zoon/dochter hierin 
begeleiden. Tijdens de informatieavond krijgt u 
hierover nog meer informatie. Het is handig als u 
de app ‘Klasbord’ alvast op uw mobiel downloadt. 
Het is hierbij tevens mogelijk dat de kinderen ook 
lid worden van deze app. Wel willen we blijven 
benadrukken, dat de verantwoording voor het 
huiswerk bij de kinderen zelf ligt. Probeert u ook 
om de kinderen hierop attent te maken. De 
papieren agenda blijft dus nog steeds 
noodzakelijk. Deze moet elke dag mee naar 
school en weer mee naar huis. 
Voor vragen en/of opmerkingen kunt u natuurlijk 
altijd bij ons terecht. Wij gaan gemotiveerd 
verder met deze groep! 
De nacht op het dak 
De leerlingen van groep 7 en 8 zijn door de 
Rotary in samenwerking met het 
Watersnoodmuseum uitgenodigd om op een 
speciaal gebouwde tribune – in de vorm van een 
dak – een verhaal te horen van een ooggetuige, 
iemand die zelf, in 1953 en onder andere 
omstandigheden op het dak heeft gezeten. 
Vervolgens ontdekken de kinderen in de nieuwe 
caisson 4 wat Watersnood, klimaatverandering 
en waterveiligheid hen te zeggen hebben. 
18.25 uur vertrek van school met bus 
21.15 uur terug op school   

                
Gedicht van Rosalie: 

De ouders denken nu misschien na 
over wat “nacht op het dak” is.  
Nou het gaat over een nare 
gebeurtenis.  
Je zit op een dak en maakt wat 
griezeligs mee. Namelijk de 
watersnoodramp met de woeste, enge 
zee. 
Ja in die nacht, had de zee zeer veel 
kracht. Iemand gaat dinsdagavond 
ons vertellen over die nacht.  
En ………..hoe het is als je op het dak 
zit. 
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