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Voor de kalender 

19 november  MR-vergadering  

28 november  Keet in de kerk groep 5/6 

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

19 december  Kerstmusical in de kerk. Aanvang 19 uur 

20 december Kerstlunch en continurooster (14 uur uit) 

21 december  Continurooster (14 uur uit) 

  

Voortgangsgesprekken 

Deze week hebben bijna alle ouders van groep 3 t/m 8 een voortgangsgesprek met de leerkracht gehad. 
Dit keer was het de leerkracht die vertelde en liet zien hoe het kind zich de 1e periode van dit schooljaar 
ontwikkeld heeft. In veel gesprekken zijn er afspraken gemaakt om kinderen samen nog beter te 
ondersteunen bij hun leerproces en ontwikkeling. 

Coördinator sociale veiligheid/pestcoördinator  

De wet ‘sociale veiligheid op school’ verplicht scholen om een actief veiligheidsbeleid te ontwikkelen 
en de sociale veiligheid van leerlingen op school te monitoren. Daarnaast moet er op school een 
persoon aanwezig zijn die het beleid ten aanzien van het tegengaan van pesten coördineert. Ook 
dient deze persoon het aanspreekpunt voor ouders en kinderen te zijn, in het kader van pesten. 
 
Het doel is dat scholen zich inspannen om pesten tegen te gaan en dat zij zorgen voor sociale 
veiligheid op school. Het beoogde effect voor de leerlingen is dat zij zich veilig en prettig voelen op 
school. Bovendien komt een sociaal veilige omgeving de leerprestaties ten goede.  
Ingrid is daarom benoemd tot coördinator sociale veiligheid/pestcoördinator. 

Tevredenheidsonderzoek  

 
Hierboven kunt u zien dat uiteindelijk 39 van de 58 ouderparen gehoor hebben gegeven aan het verzoek 
om de tevredenheidspeiling in te vullen. Dat is een 67%. Wij willen al deze ouders heel hartelijk 
bedanken hiervoor. Wanneer de uitslag bekend gemaakt wordt, zullen wij de uitkomst middels de 
nieuwsbrief met u delen. 

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


Informatie zorg en begeleiding  

Wat zijn Individuele Begeleidings Gesprekken (IBG)? 
IBG zijn gesprekken van leerkracht en zorgcoördinator , ouders en (soms) leerling en/of 
orthopedagoge om maatwerk te kunnen leveren voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. 
IBG is een vorm van begeleiding die zich richt op individuele leerlingen met een hulpvraag of een 
speciale onderwijsbehoefte. Het is een aanpak om individuele 'zorgleerlingen' beter en effectiever te 
begeleiden. De positieve kwaliteiten en mogelijkheden van de leerling worden als uitgangspunt 
genomen 'waar is de leerling sterk in?'. Wij kijken dus minder naar wat een leerling niet kan maar 
sluiten zoveel mogelijk aan bij dat wat de leerling wel kan.  
De gesprekken vinden verspreid over het schooljaar plaats. De hulpvraag van de leerkracht , ouders 
en leerling worden opgenomen in een individueel begeleidingsplan (IBP) net als  de doelen waar een 
bepaalde periode aan wordt gewerkt. Bij ieder gesprek vindt een evaluatie plaats en worden indien 
nodig nieuwe doelen opgesteld.  Het zo samen optrekken van school met ouders en leerling versterkt 
de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het welbevinden en ontwikkeling van de leerling.   

Nieuws van het schoolfruitteam 
Deze week zijn we begonnen met het schoolfruit. De insteek van het fruitproject is dat de hele school 
groente of fruit eet. Sommige kinderen zullen voor het eerst kennismaken met bepaalde groente- en 
fruitsoorten. Ons streven is in ieder geval om alle kinderen overal van te laten proeven.  De eerste 
week hebben we sinaasappels, appels en kiwi’s gekregen. Vanaf volgende week krijgen alle kinderen 
op maandag, donderdag & vrijdag gratis fruit aangeboden.  
We hebben een erg enthousiaste club ouders die helpen bij het schoonmaken en snijden van het 
fruit. Iedere week wordt op woensdag op facebook een berichtje geplaatst welk fruit of groente er 
per dag aangeboden wordt. We kunnen alvast verklappen dat op donderdag 22 november 
waspeentjes op het menu staan, op vrijdag 23 november krijgen de kinderen een banaan en op 
maandag 26 november worden er peren aangeboden. 
Mocht uw kind ècht een bepaald soort fruit niet lusten, houd daar dan rekening mee en geef hem of 
haar iets anders mee. Uiteraard bij voorkeur een ander soort groente of fruit.  
Mocht u meer informatie willen over het fruitproject of ons willen helpen bij het voorbereiden, dan 
kunt u natuurlijk altijd bij Ingrid terecht. 

Nieuws van Tyka (BOS)   
 

 

Deze week zijn we weer begonnen met nieuwe projecten! 
In groep 1/2 zijn we gestart met een project over herfst. 
Ook hebben we een leuk herfstkistje dat we iedere week 
wat mooier maken met een plaatje van een boek. 
In groep 3/4 hebben we het over spinnen. Griezelig... of valt dat 
wel mee? Het eerste boek dat we hebben gelezen was 'Jakkes, 
een spin.' 
In groepen 5 t/m 8 zijn we bezig met leren hoe de kinderen een 
goed boek kunnen vinden voor zichzelf. We hebben verschillende 
soorten boeken bekeken en ik heb www.boekenzoeker.org laten 
zien. 

Een website waar kinderen aan de hand van hun voorkeuren kunnen kijken wat voor boeken er zijn 
die bij ze passen. Via deze site kun je niets kopen of reserveren, het is meer om inspiratie op te doen. 
 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.boekenzoeker.org/


Nieuws van Peter van der Gaag (rector Pontes Pieter Zeeman) 

 

“Ik weet wie u bent!” 
Woensdagochtend was ik op bezoek bij OBS Stapelhof. Na 
een begroeting door Ingrid Bijlsma (wij kenden elkaar al) werd 
ik al snel meegenomen naar de klas van juf Miranda 
Minderhout. Nog voordat ik iets kon zeggen, liet een leerling 
weten: ik weet wie u bent, u bent de directeur van De Pontes. 

En hij had gelijk. Nu was de klas bezig met een taalles en die wilde ik niet verstoren. Dus ik beloofde 

tegen het einde van de ochtend terug te komen in de klas. Ondertussen hebben Ingrid Bijlsma en ik 

bijgepraat over de scholen, zij als nieuwe directeur van OBS Stapelhof en ik als rector van Pieter 

Zeeman - SG Pontes. Onze school maakt een inspirerende periode van ontwikkeling door. Dat betreft 

zowel het onderwijsconcept van de school als de nieuwbouw. Bij de start van het schooljaar 2020 

staat er een totaal vernieuwd Pieter Zeeman, een school in een prachtig gebouw als inspirerende 

leeromgeving met toekomstbestendig onderwijs passend bij de onderwijsbehoefte van onze 

leerlingen. Wij vertellen u daar graag over tijdens onze informatieavonden, schoolbezoeken en 

opendag. Ook OBS Stapelhof maakt een periode van ontwikkeling door, zo begreep ik. Fijn om te 

horen dat daarin goede stappen worden gezet. Onderwijskundig is er een duidelijk doorlopende lijn 

te zien tussen onze scholen. Eenmaal terug in de klas van juf Miranda kwam ik in gesprek met de 

leerlingen van groep 7 en 8. Ik vertelde over de school en hoeveel kinderen daar zijn. Dat soort 

dingen. Maar het meest interessant waren de vragen van de leerlingen zelf. We fantaseerden over 

hun toekomst en zij vroegen wat voor opleiding ze zouden moeten volgen voor hun toekomstig 

beroep. Prachtig! Kinderen die het bedrijf van hun ouders willen overnemen, een leerling die al z’n 

hele leven vrachtwagenchauffeur wil worden, een medisch specialist, van alles! Op Pieter Zeeman 

zetten wij ons er voor in om uw zoon of dochter de meest passende route naar zijn of haar ambitie te 

doen vinden. Informatie over onze school kunt u vinden op onze website: www.pieterzeeman.nl 

Dank voor de gastvrijheid en graag tot ziens!  

Peter van der Gaag 

Nieuws van Thijs (GVO) 

 

Wat een spanning, je spullen inpakken, zorgen dat je alles bij 
hebt, alles in dozen, afscheid nemen, maar vaak met een leuk 
vooruitzicht. Een nieuwe huis! Een nieuwe kamer, schilderen, 
behangen, vloer erin, kamer inrichten. Verhuizen. 
Tegelijk zijn er mensen die ook een spullen pakken, zij moeten 
goed kiezen, wat past er in een tas, wat heb ik echt nodig, waar 
kom ik terecht, heb ik straks wel een dak boven mijn hoofd? 
Vluchten.  

De kinderen zijn de afgelopen weken gaan nadenken wat de verschillen zijn, met een spannend 
verhaal en een lied. Zijn er nog steeds mensen die vluchten? Hoe is dat anders dan verhuizen? Of wat 
is hetzelfde? Snappen wij die mensen een beetje, komen wij dit wel eens tegen in Nederland? Hoe ga 
je er dan mee om, hoe vind jij dat je met een vluchteling om moet gaan en waarom? Super moeilijk 
natuurlijk. Gelukkig nam iedere leerling die ik sprak in ieder geval Pa en Ma sowieso mee, samen of 
niet! Een enkeling kon ook Freek Vonk wel gebruiken bij zijn vlucht, want die weet natuurlijk alles van 
de natuur en van dieren. Echt fantastisch hoe sommige kinderen zich kunnen inleven, je moet er 
eigenlijk gewoon bij zijn. Tof dat je weer mee las,  

groet Thijs 

http://www.pieterzeeman.nl/
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


Nieuws uit groep 3/4 
Afgelopen vrijdag hebben wij heerlijk en gezellig samen ontbeten, want het was het Nationaal 
Schoolontbijt. Sommige kinderen kwamen zelfs gelijk uit hun bed gerold en in een pyjama naar 
school.  
Deze week hebben wij met heel de school gekeken naar het Sinterklaasjournaal, want als het goed is 
komt de Sint weer naar Nederland! Daarom gaan wij ook op 29 november naar het Sinterklaashuis in 
Zierikzee. Om 13:20 uur worden we daar verwacht, daarom willen wij met alle kinderen op school 
eten. Wilt u voor een lunchpakket en wat te drinken zorgen? 
De letters vliegen bij groep 3 het letterbord op met Zoem, wat een boel letters hebben wij al geleerd! 
Deze week hebben wij de letters herhaald. Volgende week beginnen wij in kern 5, waar we o.a. de eu 
en ie gaan leren. Kern 5 zal dan ook te oefenen zijn met het thuisprogramma! Met rekenen hebben 
wij deze week blok 4 afgerond, in dit blok zijn wij bezig geweest met o.a. splitsen, bussommen en 
sprongen van twee maken.  
Bij groep 4 hebben we het bij taal gehad over themawoorden die met bakken te maken hebben, 
zoals recept en ingrediënten. De bijbehorende vragen hebben de kinderen in tweetallen gemaakt! Bij 
rekenen hebben wij ook blok 4 afgerond. In dit blok zijn we bezig geweest met o.a. de tafel van 2. 
Veel kinderen kennen de tafel al. Ook omdat zij thuis geoefend hebben, fijn! Wij zijn ook nog steeds 
bezig met huppen en sprongen over de getallenlijn. Daarnaast oefenen wij met plus- en minsommen 
tot 100! 
Bij handvaardigheid zijn wij huizen aan het knutselen, hier mogen wij onze liniaal bij gebruiken. Als 
de huizen klaar zijn, komen ze op het raam! 
 

Nieuws uit groep 5/6  
Wat is het weer gezellig! Sinterklaas is nog niet in het land, maar wij kijken iedere ochtend met de 
hele school het Sinterklaasjournaal met Dieuwertje Blok! Dit geeft wel het fijne gevoel van 
verbondenheid van alle groepen. En stel dat “de kleintjes” het een beetje spannend vinden of een 
dringende vraag hebben , dan kunnen ze zeker terecht bij “de groten”. Zo leuk om t zien….  
In groep 5/6 zijn er inmiddels lootjes getrokken en de bedoeling is dat ieder kind een surprise maakt 
waarin het cadeautje verstopt zit en een gedichtje maakt. Zijn er vragen dan kunnen de kinderen 
altijd terecht bij de juffen! Ieder kind krijgt een envelopje mee met geld, waarmee het cadeautje 
gekocht kan worden (niet de materialen van de surprise!)  
Afgelopen periode hebben we het gehad over gedichtjes, die je bijvoorbeeld in een poëzie album 
kunt schrijven. Dat komt nu goed van pas! We zullen in de klas met taal nog verder oefenen met 
dichten. 
In thema 3 van spelling komen de volgende categorieën aan bod: groep 5; be-, ver-, ge-, -te, ij/ei, -ig,-
lijk. Groep6; c uitgesproken als s of k, -ig, -lijk, verkleinwoorden. Volgende week is het dictee! 
Met rekenen is groep 5 bezig met blok 3; daarin staat het HTE-schema centraal. Honderdtallen, 
Tientallen en Eenheden/lossen. Ook leren ze grafieken lezen. Groep 6 leert werken met 
verhoudingstabellen en cijferend rekenen (=onder elkaar) de minsommen. 
Om goed met de verhoudingstabellen te kunnen werken en deelsommen uit te leren rekenen zijn de 
tafels een vereiste! Groep 5 moet nu de tafels t/m 8 en 10 kennen en groep 6 alles t/m 10. In een 
tafeldictee overhoren we iedere maandag deze tafels.   
Ook klokkijken staat iedere dag op het programma. Dit doen we omdat we merken dat bij veel 
kinderen de kennis van de analoge klok nog niet optimaal is. Dan wordt het moeilijk om analoge tijd 
te koppelen aan digitale tijd en andersom. Er staat een interessant artikel op Facebook van Stapelhof 
over de opbouw van het leren klokkijken al vanaf groep ½! Het artikel heet: “Klok leren kijken; hoe je 
als ouder kunt helpen (komt van “wijzer over de basisschool.nl”) Interessant om eens te bekijken. 
Met geschiedenis hebben we het over de Romeinen. De kinderen zijn een heus legioen aan het 
maken. Ook worden er in de kuil grote Romeinse forten gebouwd. De kinderen zijn er heel 
enthousiast mee bezig.  
Bijna alle kinderen zijn al aan de beurt geweest met de voorleesbeurt. Wat doen ze dat al goed voor 



de hele klas! Daarbij komt dat de “luisteraars” goede tops en tips moeten geven, waar we dan de 
volgende keer weer iets mee kunnen. Een hele leuke bijkomstigheid is dat we op deze manier 
geïnspireerd raken om bepaalde boeken te willen lezen!!! Er zijn er zooooo veel leuk, grappig, 
spannend, interessant, enz…..Kortom….er wordt steeds meer gelezen! 
PS woensdag 28 november staat Keet in de kerk weer op het programma. Deze keer begint het om 
11.00 uur (vertrek van school 10.30 uur) en zijn we om 12.15 uur weer terug op school. Als u mee 
wilt om te rijden of graag wil kijken en luisteren geef even door aan de juffen. Tot dan!! 

Hieperdepiep! 

 

19 november Joëll Tode groep 7 
21 november Norah Zhou groep 7 

 

Ideetje voor de kerstvakantie……. 

  

 

 

Wist u dat juf Miranda uit groep 
7/8 in haar vrije tijd ook een 
echte musicalster is?  
De afgelopen maanden repeteert 
ze voor “MUSICALS in concert”.  
 
Deze voorstelling is op 28 en 29 
december in de Mythe in Goes. 
 
U kunt nog kaarten reserveren 
via www.musicalvrienden.nl. 
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