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De Nieuwsbrief  
0111-461543                                                                                                           
www.obase.stapelhof.nl 

nummer 5                                               2 t/m 16 november 2018 

Voor de kalender 

8 november  Peter van de Gaag (directeur Pieter Zeeman) op bezoek in groep 7/8 

12, 13 en 14 november  Voortgangsgesprekken 

15 en 16 november  Ingrid afwezig i.v.m. 2-daagse directeuren Obase 

16 november  Nieuwsbrief 6 

19 november  MR-vergadering  

9 november  Nationaal schoolontbijt 

14 november  Start schoolfruit 

29 november Bezoek “Huis van Sinterklaas” groep 1/2 en 3/4  

15 februari Studiedag (staat nog niet in de jaarplanning) 

21 juni Studiedag (staat nog niet in de jaarplanning) 

 

Schoolfruit 

Van 13 november tot en met 20 april doet de school van uw kind(eren) mee aan het EU-
Schoolfruitprogramma. De kern van het EU-Schoolfruit- en groenteprogramma is het gezamenlijk 
eten van groenten en fruit in de klas. De kinderen krijgen op drie vaste dagen in de week gedurende 
twintig weken een portie groente of fruit uitgereikt tijdens het 10-uurtje om in de klas op te eten.  
Met EU-Schoolfruit leren kinderen spelenderwijs om verschillende soorten groenten en fruit te eten. 
Dat is niet alleen gezond, maar ook leuk! Onze leverancier is “Vitamine & Zo’ uit Moordrecht en 
brengt het fruit op dinsdag. Omdat we nog geen tijd weten hebben we voorlopig het volgende 
rooster: 

De drie vaste groente- en fruitdagen op woensdag*, donderdag en vrijdag 

Op deze dagen hoeft u dus geen 10-uurtje mee te geven.  

*groep 1/2 eet fruit op donderdag, vrijdag en maandag 

euschoolfruit.nl 

Het EU-Schoolfruit- en groenteprogramma is een initiatief van de Europese Unie, het Ministerie van 

Economische Zaken, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en het Steunpunt Smaaklessen & 

EU-Schoolfruit. Het programma wordt ondersteund door het Voedingscentrum. De groente- en 

fruitverstrekkingen worden gefinancierd door de Europese Unie. Er zijn voor de school en de 

ouder(s)/ verzorger(s) géén kosten verbonden aan het programma. U kunt hierover meer lezen op de 

website www.euschoolfruit.nl.   

Op naar een lekker en gezond schooljaar! 

http://www.obase.stapelhof.nl/
http://tstaepelof.obase.nl/
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Nationaal schoolontbijt 9 november 

 

Vrijdag 9 november doen we mee aan het Nationaal Schoolontbijt. De ouderraad 
verzorgt deze ochtend voor iedere groep een heerlijk, gezond ontbijtje. Omdat 
we geen plastic bordjes, bestek en bekers willen gebruiken, vragen we of 
iedereen donderdag 8 november zijn eigen bord, bestek en beker (voorzien van 
naam) in een tasje wil meenemen. De kinderen die dat leuk vinden, mogen in 
hun pyjama of ochtendjas (over hun gewone kleren) op school komen. Als bijlage 
vindt u een nieuwsbrief waarin u meer informatie kan lezen over dit ontbijt. 

 

 Website 

 
Met dank aan Anika (moeder van Jay en Britt) is de website van school www.stapelhof.obase.nl weer 
helemaal actueel. Alleen de foto’s zullen nog vervangen worden door foto’s die dit schooljaar gemaakt 
zijn.  
U vindt op de website 6 (uitrol)menu’s: 

1. Home  welkom, missie en visie; 
2. Onze school  team, activiteitenkalender, schooltijden, formulieren (aanvraagformulier  

                               vakantie en extra verlof en werkgeversverklaring i.v.m. extra verlof), schoolgids  
                          en koersplan Obase; 

3. Actueel nieuwsbrieven, verwijzing facebook; 
4. Ouders ouderraad, medezeggenschapsraad, ouderhulp; 
5. Fotoalbum nog niet actueel; 
6. Opvang voorschoolse opvang, tussenschoolse opvang, naschoolse opvang. 

 

Tevredenheidspeiling  

 

We herinneren u nog even aan het tevredenheidsonderzoek. 
U heeft maandag 22 oktober via het bureau B&T een 
uitnodiging gekregen via de mail. Het invullen kost u circa 15 
minuten. Mocht u de uitnodiging per abuis niet ontvangen 
hebben, mailt u dan met tevredenheidsonderzoek@obase.nl 
Vandaag hebben in totaal nog maar  32 van 56 ouderparen 
respons gegeven aan de oproep. Dit is 56%. Om echt een 
goed beeld te krijgen, moeten er toch minimaal 75% van de 
ouders gereageerd hebben.  

 

Extra studiedagen  

Na de inspiratiestudiedag van 26 november heeft hele team aangegeven mee te willen doen aan de 
opleiding essentieontwikkeling bij kinderen/kindercoaching. Deze bijeenkomsten vinden grotendeels 
plaats op woensdagmiddagen. Er zijn echter ook 2 lesdagen ingepland. Dit zijn vrijdag 15 februari 
2019 en vrijdag 21 juni 2019. Deze dagen zijn de kinderen vrij. Mocht de opvang van uw kind 
problemen geven, neem dan contact op met Ingrid.  

http://www.stapelhof.obase.nl/
http://stapelhof.obase.nl/wp-content/uploads/2018/10/Aanvraagformulier-vakantie-en-verlof-RBL.pdf
http://stapelhof.obase.nl/wp-content/uploads/2018/10/Aanvraagformulier-vakantie-en-verlof-RBL.pdf
http://stapelhof.obase.nl/wp-content/uploads/2018/10/Werkgeversverklaring-1.pdf
mailto:tevredenheidsonderzoek@obase.nl
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjbrfS42LPeAhUKaFAKHcFxAFEQjRx6BAgBEAU&url=https://www.bakkerswereld.nl/nieuws/nieuws/2018/07/inschrijving-nationaal-schoolontbijt-kan-tot-eind-augustus-10149198&psig=AOvVaw1Z7U50Z0Ff1Al3WiQA9xLg&ust=1541178756657905
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Nieuwe directeur Stapelhof 

 

Ik wil iedereen heel hartelijk bedanken voor de felicitaties en lieve woorden, die  
ik heb mogen ontvangen nadat bekend werd, dat ik na 7 maanden als waar-     
nemend directeur, vanaf nu officieel de directeur van Stapelhof mag zijn.  
Waaraan wil ik mijn bijdrage leveren: 
De kleuters van nu gaan over een jaar of zestig met pensioen. We hebben nog  
geen idee hoe de wereld er over vijf jaar uit zal zien, laat staan dat we ons een  
beeld kunnen vormen van de wereld over meer dan een halve eeuw van nu.  
Toch zijn wij verantwoordelijk voor het opleiden van onze kinderen en moeten  
we ze voorbereiden op een leven in die wereld die we nu nog niet kennen. Tot  
op heden ligt de focus van het onderwijs vooral op het bijdragen tot de ontwik- 
keling van feitelijke kennis. In een zo snel veranderende wereld wordt de 
ontwikkeling van een ander soort kennis in toenemende mate van belang. 

Dit heeft uiteraard gevolgen voor het onderwijs. Hoe bereiden we de leerlingen van nu voor op een 
toekomst waar we ons maar moeilijk een reëel beeld van kunnen vormen? Welke vaardigheden 
verdienen de aandacht en waarom? 
Het koersplan van Obase helpt ons om planmatig en toekomstgericht de nodige ontwikkelingen vorm 
te geven. De zin en de richting van het onderwijs gaan in de toekomst ook op Stapelhof steeds meer 
bepaald worden door de drie domeinen:  

 Kwalificatie (verwerken van kennis, vaardigheden en houding);  

 Socialisatie (bestaande tradities en praktijken);  

 Subjectificatie (persoonsvorming).  
Voor mij als directeur is het de uitdaging om voortdurend een balans te vinden tussen deze drie 
domeinen. Dit betekent dat vanuit de reeds door het team opgestelde missie en visie, de doelen 
planmatig opgepakt en uitgewerkt blijven worden. Hier zijn middels het jaarplan de eerste 
stappen in gezet. Ik heb er heel veel zin in,  om samen met het team en ouders de missie en visie 
van de school verder vorm te geven en kinderen iets mee te mogen geven voor de rest van hun 
leven.  
 

 

Voortgangsgesprekken 12 t/m 15 november  

Maandag krijgen de kinderen een uitnodiging mee voor een voortgangsgesprek.  
Op Stapelhof is afgesproken dat kinderen 2 keer per jaar een rapport met bijbehorend rapport- 
gesprek krijgen. Omdat het eerste rapport pas in februari komt willen wij tussentijds alle ouders 
graag informeren over de voortgang tot nu toe. U wordt uitgenodigd om met de leerkracht te praten 
over de vorderingen van je kind. Indien mogelijk willen wij ook de kinderen graag uitnodigen voor dit 
gesprek. Het gaat tenslotte over hem/haar. Bespreekpunten zijn:  

Sociaal-emotionele ontwikkeling n.a.v. ZIEN!; 
Methoden; 
Aanvankelijk leesproces groep 3 
Lezen 
Begrijpend lezen 
Rekenen 
Spelling 
Indien van toepassing; 
Tussentoetsen PI-dictee, DMT, AVI; 
Evaluatie extra ondersteuning  

 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiH4NnAkLHeAhWBDOwKHQJnATkQjRx6BAgBEAU&url=https://www.onderwijslessen.nl/pedagogische-tact/het-tienminutengesprek-maak-het-waardevol-voor-de-leerling/&psig=AOvVaw0lj66LdFfikBbIMO7twPDg&ust=1541090684497054
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(School)schaken  

 

We willen de schaakclub Stapelhof graag nieuw 
leven inblazen. Er is inmiddels contact geweest 
met Fokko Baakman, de voorzitter van de 
schaakclub Schouwen-Duiveland. Hij adviseert om 
kinderen via school een account te geven voor 
Chessity. Dit is een online schaakprogramma 
waarbij kinderen leren schaken met puzzels en 
minigames en ook elkaar kunnen uitdagen voor 
een partijtje schaak. De kinderen van groep 5 t/m 
8 is nu gevraagd of ze hier belangstelling voor 
hebben. Voordat ze de keuze maken, kunnen ze 3 
dagen een gratis account aanvragen via de site 
www.chessity.com/nl. Van de kinderen die zich 
hier voor opgeven wordt verwacht dat ze iedere 
week minstens een half uur thuis inloggen en 
werken met Chessity. Daarnaast komt Fokko 
maandelijks coachen op school en zullen we 
regelmatig na schooltijd toernooitjes organiseren. 
Daarvoor zijn wij nog op zoek naar begeleiders. In 
het voorjaar is er ook een eilandelijk school-
schaaktoernooi. Doel is om daar met onze school 
aan deel te nemen. 
 

Nieuws van de MR  

Als bijlage van deze nieuwsbrief ontvangt u een brief waarbij de MR een oproep doet voor een nieuw 
MR-lid. 
 

Nieuws van Tyka (BOS)   
Na de geweldige opening van de vernieuwde bibliotheek en de 
herfstvakantie is het weer tijd om van start te gaan! Afgelopen week 
hebben we de projecten rondom vriendschap afgerond. 
In groep 1 en 2 hebben we het boek 'Hugo, een vreselijk eng beest?' 
gelezen. 
In groep 3 en 4 hebben we afgesloten met 'Je bent mijn beste 
vriend, kleine dolfijn' en 'Open dit boek niet: ga lekker wat anders 
lezen'. Vooral dat laatste boek was een groot succes! De kinderen 
hebben er erg om gelachen. Ook mochten ze nu hun 
boekenvriendenboekje meenemen. 
In groep 5 t/m 8 hebben we afgesloten met 'Spanning en sensatie'. 
In groep 5/6 hebben we lekker gegriezeld met 'Een spook(t)huis 
voor Fiene'. In groep 7/8 hebben we het spannende boek 'Schroot'   

  behandeld en heeft Natalie me geholpen met het promoten van 'De grote verboden zolder'. 
 Binnenkort gaan we weer beginnen met nieuwe projecten! Zoals herfst :) 
 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’. 
 
 
 

http://www.chessity.com/nl
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Nieuws van Thijs (GVO) 

 

Wat is nu eigenlijk Heilig? Wat vinden wij heilig, hoe wordt 
iets heilig? En hoe ga je er vervolgens mee om? 
Heilige dingen, plaatsen, mensen vragen iets van ons. 
Misschien respect, of begrip, of een andere manier van 
omgaan.  
Wat kennen wij dat heilig is en wat vinden wij ervan dat dit 
soms heel gevoelig ligt voor mensen. Super interessant om de 
kinderen hierover te horen. Iedereen heeft wel iets dat hij of 
zij heilig vindt, iets waar je niet zomaar mee om kunt gaan. 
Soms wordt iemand boos of verdrietig, of begrijpen wij niet 
waarom iets of een plek voor een iemand heilig is en voor  

iemand anders weer helemaal niet. Wij leren over verschillende heilige plekken en hoe je, je daar 

moet gedragen. Soms voelen wij ons ook anders op die plekken en gaat het andere gedrag vanzelf. 

Soms worden wij vanzelf stil in een kathedraal of houden wij onze handen op onze rug als wij naar 

iets moois kijken. Tof dat je weer mee las! Ik hoop dat je een fijne herfstvakantie-week hebt gehad. 

Van onze (leerling)journalisten 

Snoepjes inzamelen voor het dierenasiel 

Anouk, Natalie, Laura en Sanne zijn een 

inzamelingsactie begonnen en willen snoepjes en 

speeltjes ophalen voor het dierenasiel. 

We willen graag een leuk met snoepjes gevuld 

kerstpakket voor alle dieren maken. 

Er wordt een doos neergezet waar u de 

snoepjes en/of speeltjes in kunt doen. De doos 

staat bij de ingang van de school bij het 

overblijfboek. We gaan het kerstpakket net na 

Sinterklaas wegbrengen naar het asiel.   
Ze hebben daar honden, katten, kittens en konijnen. Als u een gelddonatie wilt doen, 

kunt u dit geven aan Anouk of Natalie. Wij zullen hier dan weer speeltjes of snoepjes 

van kopen.  

Groetjes, 

Anouk, Natalie, Laura en Sanne. 
 

Nieuws uit groep 1/2 
Na de spanning van Halloween is de rust weergekeerd. We werken tot de aankomst van Sinterklaas 

lekker over de herfst. We zijn inmiddels de trotse bezitters van 2 vogelvoerhuisjes. Britt en Yannick 

hartelijk bedankt namens de vogels! De pindakettingen hangen al klaar en de zonnepitten die we uit 

de bijenrand hebben gehaald zullen vast door veel vogels bezocht worden. In de bouwhoek hebben 

we ook een nieuwe uitdaging; bouwen met grote vellen karton en isolatiemateriaal. En dat valt niet 

mee! Voor op de kalender……….op 29 november gaan we met de groep naar het Sinterklaashuis in 

Zierikzee. Omdat we er om 13.00 uur moeten zijn wil ik met alle kinderen op school eten. Voor 

vervoer wordt gezorgd. Een vriendelijk verzoek om het nog niet aan de kinderen te vertellen? Het 

duurt nog hééél lang voor het zover is. U ontvangt over dit bezoek nog nader bericht. Nu het weer 

“dikke jassentijd” is doet u mij er een groot plezier mee om het aantrekken van handschoenen even 

te oefenen. Fijn dat alle kinderen gymschoenen hebben, want dat klimt echt beter.  

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwic1_DEiK7eAhWB-6QKHZBjBtgQjRx6BAgBEAU&url=https://twitter.com/pcgvo&psig=AOvVaw0U14OgZSJCpd08qkf4vGP9&ust=1540985514343075
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Nieuws uit groep 7/8  
Sinds de laatste Nieuwsbrief is er alweer van alles gebeurt én staat er ook weer van alles te 

gebeuren. Hieronder een overzichtje. 

Pen-vrienden 

In het kader van de Kinderboekenweek hebben de kinderen een brief geschreven aan kinderen in 

een andere groep 7/8 op een school in Waalwijk. Zo is het toch veel leuker, om te leren hoe je een 

brief op de goede manier opbouwt, dan zomaar zo’n les uit het taalboek. Nu wachten we vol 

spanning op antwoord. Hopelijk bevalt dit goed en kunnen de kinderen vaker corresponderen met 

kinderen op de andere school. 

Preventie-bus 

Woensdag 8 november komt de preventie-bus van Indigo langs, voor de leerlingen van groep 8. In 

deze bus krijgen ze uitleg over de risico’s en gevaren van roken, alcohol en energiedrankjes. 

Bewustwording is stap één! 

Bezoek Pontes 

Op donderdag 22 november gaan we met de klas een ochtendje kijken op de Pontes Pieter Zeeman. 

Hier krijgen we een rondleiding en 2 proeflessen. Het is tenslotte toch veel leuker om te zien hoe de 

school eruit ziet, als hij echt in bedrijf is. We worden om 8.50 uur op de PPZ verwacht. Ik wil dan 

graag om 8.25 uur vertrekken. Ik zoek voor die dag nog wat ouders die willen helpen om de kinderen 

te brengen om 8.25 uur en of te halen om 12.00 uur. Kunt u ons helpen? Wilt u dit via uw kind of via 

de mail aan mij laten weten? m.minderhout@obase.nl 

Voorleeswedstrijd 

Woensdag 21 november is het weer zover; de schoolfinale van de voorleeswedstrijd om de 

schoolkampioen van dit jaar te vinden. Deze winnaar wordt gekozen door onze deskundige jury: Juf 

Tineke, juf Elly en juf Claudia(ONL). De kinderen die om te titel gaan strijden zijn: Natalie, Veronique, 

Rosalie en Fedde. Succes allemaal! 

Handige ouders gezocht 

Een zelfgemaakt lichtgevend kerstboompje; wie wil dat nou niet? Op vrijdagochtend 30 november 

gaan we in de o.l.v. de vader van Femke deze kerstboompjes maken. We zoeken wat ouders die ons 

hiermee kunnen helpen. Het zijn elektronische kerstboompjes dus het is eigenlijk een techniek 

ochtend waarin we o.a. gaan solderen. Heeft u nog een soldeerbout liggen die we dan 

kunnen/mogen gebruiken? Dat zou dat erg handig zijn. Bent u deze ochtend in staat om ons te 

komen assisteren? Heel graag. Stuurt u even een mailtje of geef het even door via de kinderen. 

Hieperdepiep! 
OKTOBER                     Groep 
10 Lauren Poll (2014)             1 
16 Jimi Voorhout (2008)         7 
17 Yavi v.d Hoek (2014)         1 
21 Bodhi Oudesluijs (2012)     3 
28 Lilly Verseput (2012)          3 
30 Yasmijn vd Guchte (2010) 5 
30 Britt de Vrieze (2014)         1 

 
 

 November                     Groep 
  1 Zaen Abo Nabout (2010)   4 
  1 Femke Winkels (2006)       8 
  8 Christian Quist (2012)        2 
13 Kylian Nuis (2006)              8 
14 Anouk Gramberg (2006)    8 
19 Joëll Tode (2006)               7 
21 Norah Zhou (2007)             7 
27 Enzo Heijltjes (2008)          6 
 

 
 

mailto:m.minderhout@obase.nl
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwixmp2LjK7eAhVHjqQKHQ_YCMYQjRx6BAgBEAU&url=https://nl.pinterest.com/pin/513903007473366485/&psig=AOvVaw3DsI4bn6MZy-iZNnsNY9dG&ust=1540986444748148
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