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Oudervertelgesprekken 

Volgende week zijn de oudervertelgesprekken. 
Alle ouders hebben hiervoor een uitnodiging met 
bijbehorende vragenlijst ontvangen.  
Het doel van een dergelijk gesprek en vragenlijst:  
Het gesprek is bedoeld om een gezamenlijke 
verantwoording voor de ontwikkeling van het 
kind gestalte te geven. De leerkracht krijgt door 
deze vragenlijsten en gesprekken informatie over 
-het kind zelf  
-de thuissituatie  
-eventuele problemen  

Tutorlezen 

De week zijn wij op school gestart met tutorlezen.      

 

Vanaf deze week staat er twee keer per week 
tutorlezen op het programma. Kinderen uit groep 
7/8 begeleiden op dat moment jongere kinderen, 
voor wie deze extra leesmomenten nodig zijn om 
leeskilometers te maken.  
Zij zitten naast elkaar en lezen samen uit de 
ringboekjes van vloeiend & vlot op het niveau 
waarop zij in de klas instructie krijgen. De tutor 
leest de tekst of woordrij eerst voor, daarna leest 
de jongere leerling. Deze manier van lezen 
bevordert het lezen van het jongere kind, en 
heeft meestal ook positieve effecten op de 
leesvaardigheid en de sociale vaardigheden van 
de tutor. 

Luizencontrole 
In 2 groepen is deze week een melding gedaan 
van hoofdluis. De luizenbrigade heeft in de 
betreffende groepen direct een extra controles 
uitgevoerd. Onze dank hiervoor! 
De ouders van de kinderen waarbij neten zijn 
gevonden zijn inmiddels geïnformeerd.   
Blijf uw kind zelf ook regelmatig controleren. 
 

EU-schoolfruit   

 

Ook Stapelhof heeft zich dit jaar 
aangemeld voor EU-schoolfruit. 
Dit betekent dat wanneer wij 
ingeloot worden, alle kinderen 
vanaf 12 november, 20 weken, 

gratis 3 stuks fruit of groente wordt aangeboden. 
Dit stimuleert kinderen samen groente en fruit te 
eten in de klas! En dit is ook nog eens helemaal 
gratis dankzij financiering van de Europese Unie.  
24 september krijgen wij bericht of wij zijn 
ingeloot. In de volgende nieuwsbrief wordt u 
verder geïnformeerd.  
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Terugblik informatieavond  
Wij kunnen terugkijken op goed bezochte 
informatieavonden. Van 70% van de kinderen zijn 
de ouders op de informatieavond aanwezig 
geweest. Van een aantal kinderen waren zelfs 
beide ouders aanwezig.  
Groep 7/8 had de hoogste opkomst. Reden 
hiervoor is zeer waarschijnlijk, dat de kinderen 
deze avond een gedeelte van de presentatie voor 
hun rekening namen.  

 

Informatieavond groep 7/8 

Groep Aantal 
leerlingen 

Aantal 
ouders 

opkomst Groep 
samen 

1 6 4 66% 53% 

2 5 2 40% 

3 6 6 100% 87,5% 

4 12 9 75% 

5 11 7 65% 67,5% 

6 13 9 70% 

7 10 8 80% 75% 

8 10 7 70% 

totaal 73 52 70% 70% 

 

 

Studiedag   
Woensdag 26 september heeft het team een 
inspiratiedag over essentieontwikkeling. Vragen 
waar we ons deze dag in verdiepen zijn o.a.: 
Wat inspireert mij als docent? 

Wat is essentieontwikkeling? 

Inzicht in schoolovertuigingen. 

Percepties, feiten en betekenisgeving. 

Ambitie-& Communicatiestijlen. 

Waaruit bestaat mijn kompas? 

 

Kinderpostzegels    

 

Woensdag 26 
september gaan de 
leerlingen van groep 7 
en 8 op pad om  

kinderpostzegels te verkopen. 
De vader van Calvin en Ryan wil de coördinatie op 
zich nemen. Leuke bijkomstigheden zijn dat we 
omdat we hieraan meedoen met de school een 
behoorlijk bedrag krijgen om onze 
schoolbibliotheek uit te breiden en……… wanneer 
onze kids bij de vijf scholen horen met de hoogste 

gemiddelde opbrengst, zij met alle deelnemende 
kinderen op schoolreis naar Duinrell mogen. 
Dus fijn als u hier ook aan mee wilt werken door 
kinderpostzegels en of kaarten te kopen. 
 

Nieuws van de MR 

 

Maandag 10-09-2018 was de 
eerste vergadering van de MR. 
Bij deze vergadering waren de 
volgende mensen aanwezig; 
Willeke Braber, Sonja Rodoe, 

Annemieke Kappers, Ingrid Bijlsma en Vivien 
Raats. Ingrid zal niet altijd deelnemen aan de 
vergadering maar heeft deze keer het jaarplan 
van de school aan ons gepresenteerd. Hierin 
staan de doelen die gesteld worden voor het 
komend jaar. Dit was een duidelijk en helder 
plan. Een plan waarin het kind centraal staat en 
de kwaliteit van onze school zeker stappen zal 
maken. Naast het vaste MR team was ook Esther 
Horst aangeschoven. Zij heeft de GMR taak op 
zich genomen. De GMR is het orgaan dat boven 
de MR staat. Zij gaat voor onze school deze 
vergaderingen bijwonen. We hebben tijdens deze 
eerste vergadering een aantal belangrijke punten 
aangepakt. Zo hebben wij gesproken over de 
klankbordgroep, het continue rooster en de 
openstaande vacature voor een directeur. 
Onderwerpen die we dit jaar op gaan pakken. 
Mocht u een keer een vergadering willen 
bijwonen dan bent u altijd welkom. We zullen u 
via de nieuwsbrief op de hoogte blijven houden 
van onze activiteiten. Onze notulen zijn ook 
opvraagbaar. 

Nieuws van Tyka (BOS)  

In alle klassen zijn we alvast bezig met de 

kinderboekenweek! Dat is pas van 3 t/m 14 

oktober, maar de kinderen en ik zijn er al 

enthousiast mee bezig. Het thema van dit jaar is 

vriendschap. Een leuk thema waar een hoop 

mooie boeken aan te koppelen zijn. 

               

‘Mag ik meedoen’ van John Kelly was een groot 

succes in groep 1 t/m 4. 
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Een boek over Eend die niet bij de clubjes van de 

andere dieren mag  Maar uiteindelijk een hele 

leuke en gezellige oplossing verzint! In groep 5 

t/m 8 hebben we groepjes gemaakt. Bij ieder 

groepje hoort een ‘boekenvriendje’. In totaal zijn 

er 5, bijvoorbeeld Matties & BFF’s en LOL. Iedere 

les behandelen we een boekenvriendje met 

bijpassende boeken. 

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 

Ik ben niet alleen in klas bezig, maar op het 

moment ook ‘achter de schermen’ samen met de 

leerkrachten. Het Stapelhof heeft van Stichting 

Lezen in samenwerking met de 

Kinderpostzegelactie een flink budget gekregen 

om nieuwe boeken en kasten aan te schaffen. De 

boeken zijn intussen besteld en met de kasten 

zijn we bezig! Tijdens de Kinderboekenweek zal 

deze nieuwe schoolbibliotheek geopend worden 

met een leuk boekenfeestje. De datum is al 

geprikt: maandagmiddag 8 oktober! Ik zal jullie 

via de nieuwsbrief op de hoogte houden over de 

schoolbieb. Meer informatie volgt snel! 

Nieuws van Thijs (GVO) 

 

 

Wat leer je nu eigenlijk van zo’n 
verhaal? Is dit anders voor mensen 
die het geloven? Zou je het zelf door 
willen vertellen en waarom?  
Deze en nog meer vragen hebben wij 
afgelopen week behandeld naar 
aanleiding  van het verhaal van 
Mozes. 

Sommige kinderen willen gewoon een verhaal om 
weg te kunnen dromen, anderen zien de 
bescherming van een moeder of hun eigen 
bescherming van hun broertje of zusje. Spanning 
en vertrouwen en soms gewoon hopen dat het 
allemaal goedkomt.  
 
Daarnaast hebben de kinderen uit de bovenbouw 
het verhaal van Moesa net gehad, dat is de versie 
direct vanuit de Koran geplukt. Wat is hier nu 
anders aan? Waarom is dat anders? Hoe denken 
wij dat het is gekomen dat deze twee verhalen 
(Mozes en Moesa) op verschillende manieren bij 
verschillende geloven terecht zijn gekomen. Het 
was een moeilijke laatste les en eigenlijk zijn wij 
weer toe aan een volgend verhaal waar wij in 

kunnen verdwalen. Want Mozes of Moesa komt 
voor een bijzonder dilemma te staan. Zijn leven 
als prins bij de Egyptenaren of zijn echte familie 
als slaven, de Israelieten….. Tof dat je weer de tijd 
hebt genomen om dit te lezen! Wij gaan deze 
verhalen weer gebruiken en vertalen naar 
situaties uit ons eigen leven. Goed en kwaad, 
loyaliteit, liefde, zoveel onderwerpen!  

 

Nieuws uit groep 1/2 
Gevraagd: een vogelhuisje/voederplank en een 
regenmeter voor in de patio. 
 

Nieuws uit groep 3/4 
Wat hebben we al een hoop geleerd deze weken. 
Groep 3 kent al de i,k,s,m,aa,p,r,e en v. Met deze 
letters kunnen we al veel woorden maken!  Alle 
ouders in groep 3 hebben een link doorgestuurd 
gekregen, zodat thuis ook Veilig Leren Lezen 
geoefend kan worden. Mocht dit niet het geval 
zijn of niet werken, laat het ons even weten. 
Groep 4 weet al wat een zelfstandig naamwoord, 
een lidwoord en een samenstelling is.  In groep 4 
hebben we ook het alfabet geleerd en geoefend. 
Het opzeggen van het alfabet vanaf een 
willekeurige letter is best lastig, maar gaat steeds 
beter. Probeer het maar eens thuis! 
Bij spelling hebben we heel veel geoefend met 2 
of 3 medeklinkers voor- en achteraan het woord. 
Ook thuis op de computer kunnen de spelling 
categorieën geoefend worden.  
 
Ga hiervoor naar www.spellingoefenen.nl 
-> Klik op oefenen. 
-> Kies de goede groep en de optie "woordpakket". 
-> Kies Taalactief 4 (dat is onze taal-/spellingmethode). 

Nieuws uit groep 5/6  
We zijn inmiddels al weer een aantal weken op 
school en we worden al een hechte, fijne groep! 
We hebben heuse vergaderingen gehouden met 
elkaar over hoe we als klas willen zijn en wat we 
daarvoor nodig hebben. Nu zijn we bezig met de 
daarbij behorende regels en afspraken. De 
kinderen maken zo deel uit van het proces en 
hebben een belangrijke taak in het opstellen van 
de afspraken en eventuele consequenties of 
beloningen. Zo worden ze eigenaar hiervan.  
 
Er wordt ook hard gewerkt aan rekenen, taal, 
lezen en spelling. Groep 6 is bezig met keer en 
deel sommen (hierbij hebben ze de tafels hard 
nodig!) Ook verhaalsommen waar je zelf de som 
uit moet halen komen aan bod. We hebben ook 
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een beginnetje gemaakt met breuken! Wat is de 
helft van? Wat is een kwart en een derde? 
Met taal hebben we het over woordsoorten; wat 
is een werkwoord, een zelfstandig naamwoord, 
een bijvoeglijknaamwoord, lidwoord en een 
voorzetsel. Ook met zinsontleden is weer een 
herhalingsles geweest over het vinden van de 
persoonsvorm in de zin. Later in het jaar wordt 
dit uitgebreid met het gezegde. En wanneer 
gebruik je een dubbele punt? Maar we hebben 
ook schrijfopdrachten; schrijf een informele brief 
aan je ouders tijdens een “logeerpartij” bij een 
ander gezin… 
De categorieën van spelling zijn in thema 1: -
ch(t), ei/ij en –ng/-nk. Het dictee is op donderdag 
20 september. De woordjes zijn inmiddels met de 
kinderen meegegeven. Thuis kan er geoefend 
worden op spellingoefenen.nl 
 
Ook in groep 5 wordt knetterhard gewerkt! Met 
rekenen hebben we een beginnetje van 
deelsommen. Hiervoor hebben ze de tafels 
nodig! Deze kunnen thuis geoefend worden. Op 
Facebook van Stapelhof staan leuke ideeën om 
deze op allerlei manieren te oefenen. Verder 
tellen we op met pijlentaal en getallenlijn, halen 
sommen uit verhaaltjes over piraten, kijken met 
een spiegeltjes hoe figuren “veranderen” en 
maken sprongen op de getallenlijn van 10 of 
meer vooruit en achteruit. 
Met taal hebben we en beschrijving gemaakt bij 
het spel “Jenga” en “blokkenbouwen”. Deze 
spellen kunnen ze kiezen bij het planbord, waar 
we een paar keer per week mee werken. Ook 
leren we over woordsoorten en andere 
taalbegrippen. 
De spellingcategorieën van thema 1 zijn: -ng/-nk, 
ooi/oei/aai, eer/oor/eur . Ook voor groep 5 is het 
dictee op donderdag 20 september. 
 
Groep 5/6 doet mee aan de Grote Jantje Beton 
actie. De kinderen proberen zoveel mogelijk loten 
te verkopen. Zij krijgen hier donderdag of vrijdag 
uitleg over in de klas. Op school hangen hier 
flyers van.  
 
Verder zijn we druk met aardrijkskunde; 
verschillen tussen een stad en een dorp, 
plattegronden bekijken, waar ligt Nederland in de 
wereld enz. Met geschiedenis werken we over de 
oertijd ; hierbij kunnen de kinderen een 
maquette maken of voor ander opdrachten 
kiezen.  
Kortom….een vol programma waar we vol 
enthousiasme mee aan de slag gaan! 
 

Tot gauw, op de oudervertelgesprekken volgende 
week! 

Nieuws uit groep 7/8 
Op donderdag 27 september gaan de leerlingen 
van groep 7 een pannenkoekenmaaltijd 
verzorgen in het dorpshuis van Renesse. In het 
kader van “de week van de eenzaamheid”, 
worden oudere inwoners uit Renesse uitgenodigd 
om samen met de kinderen pannenkoeken te 
eten. Omdat deze activiteit tussendemiddag 
plaats vindt zijn de kinderen zijn deze middag om 
14.30 uur uit. 
 
   


