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Voor de kalender 

5 december Sinterklaasviering op school 

13 december  Kerstcrea  

13 december  IBG (zie memo 6) 

19.30 uur 1e bijeenkomst klankbordgroep 

14 december Schaakles  

19 december Musical in de kerk 

20 december Kerstlunch en continurooster (14 uur vrij) 

21 december  Continurooster (14 uur uit) 

 

Klankbordgroep 

Donderdag 13 december zal de klankbordgroep voor het eerst bij elkaar komen. Voor deze groep 
hebben zich opgegeven: 
Marc Quist (vader van Christian uit groep 2) 
Carlien Kok (moeder van Daan uit groep 4) 
Esther Horst (moeder van Liselotte uit groep 3) 
Karin v.d. Velde (moeder van Lotte uit groep 3 en Matthijs uit groep 4) 
Rachel de Wijs (moeder van Fiene uit groep 4 en Gijs uit groep 6) 
Elenita Davidse (moeder van Dagmar uit groep 4 en Jorg uit groep 6) 
Suzanne Steijaert (moeder van Annemijn uit groep 6) 
Brenda Kabbedijk (moeder van Lara uit groep 7). 
U ziet dat de meeste ouders kinderen in groep 3/4 en 5/6 hebben. Wanneer er ouders uit de 
kleutergroep of groep 7/8 zich alsnog willen aanmelden, is dit uiteraard nog mogelijk. 
Elke basisschool maakt jaarlijks een jaarplan waar de doelen voor het komend jaar in staan. Daarnaast 
wordt er om de vier jaar een schoolplan gemaakt waarin de lange termijndoelen worden aangegeven.  
Het komend schoolplan moet gemaakt worden voor de periode 2019-2023. Hierbij is het koersplan van 
Obase (kunt u vinden op onze website) uitgangspunt.  
Van de klankbordgroep vragen wij om mee te denken hoe de toekomst van Stapelhof eruit gaat zien. 
Hierbij vragen wij: “wat gaat goed en moet zeker blijven?’’, “wat kan beter?” en “wat voegen wij toe en 
waar moeten wij mee stoppen?” 
 

Monique  

Monique heeft vanaf 8 december t/m 4 januari verlof. Zij gaat deze periode samen met haar man 
een reis door Suriname maken. De zorg wordt deze periode waargenomen door Ingrid. 

 

 

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


Zorg en begeleiding 

Wat is een groeps-, leerlingbespreking? 

Dit is een bespreking tussen leerkracht en zorgcoördinator met als doel zicht te krijgen op de 

ontwikkeling van de groep en de individuele leerling.  

Als voorbereiding op de bespreking evalueert en analyseert de leerkracht het onderwijs, het eigen 
handelen, de doelen en resultaten zowel op groeps- als individueel niveau in een formulier wat als 
uitgangspunt dient voor de bespreking. Deze besprekingen vinden per groep 3x per jaar plaats. 

Concreet bespreken wij: 
-De tevredenheid en ontwikkelpunten over de klassenorganisatie, de leerstofplanning, 
samenwerking 
 met (duo)collega’s; 
-De tevredenheid en ontwikkelpunten m.b.t. hoe de lessen worden aangeboden, de 
instructiegroepen, de leeromgeving, de materialen; 
-De tevredenheid en ontwikkelpunten over de veiligheid, vertrouwen en sfeer in de groep; 
-Bij de groepen 1-2 de doelen en observaties van de afgelopen periode m.b.t. de spel-, reken-, taal-   
 en sociaal-emotionele ontwikkeling. We kijken naar wat goed gaat en naar de doelen waar de  
 komende periode aan gewerkt gaat worden; 
-Bij de groepen 3-8 de doelen en resultaten van de afgelopen periode met betrekking tot sociaal- 
 emotionele ontwikkeling, lezen, rekenen, spelling en taal. We kijken naar wat goed gaat en naar de 
 doelen waar de komende periode aan gewerkt gaat worden; 
-Welke ondersteuning de leerkracht nodig heeft om de komende periode gericht verder te kunnen. 
-Welke leerlingen verder individueel besproken moeten worden, bijvoorbeeld in de IBG. (de  
  individuele begeleidingsgesprekken); 
-In het kader ‘leren van en met elkaar”; welke vragen en successen delen we met het team?  

5 december 

Woensdag 5 december vieren wij samen met Sinterklaas en zijn Pieten zijn verjaardag. Om 8.35 uur 
ontvangen wij Sint op het schoolplein. Hoe zal hij dit jaar weer aankomen? 

Surprises  
Denkt iedereen eraan om komende maandag 3 december de surprises op school in te leveren? Zo 
kunnen we een tentoonstelling maken van alle mooie surprises die de kinderen gemaakt hebben. De 
surprise graag goed verpakt mee naar school nemen. Aan de surprise maak je en envelop vast hierop 
staat de klas waarin je zit, dus groep 5/6 of groep 7/8. In de envelop zit je gedicht. Komt allen kijken 
naar de mooie surprises gemaakt door groep 5 t/m 8. 
 

Kerstcrea  
Op donderdagmiddag 13 december houden wij onze jaarlijkse kerstcrea. Kinderen kunnen deze 
middag kiezen uit een aantal kerstactiviteiten. 
Ouders die zich hier voor opgegeven hebben, (Suzanne, Marjon, Nicole Schuster, Anika, Bieneke, 
Rachel, Jeroen en Claire, Vanessa, Tanja, Willeke, Simone, Irene en Rene, Karin, Marie-José, Danielle, 
Tessa, Bonny, Joan, Carlien, Elenita, Vivien, Janet, Marianne en Marieke) worden om 13 uur 
verwacht. . 
Kinderen kunnen deze middag ook een kerststukje maken. Wilt u uw kind hiervoor een tasje 
(voorzien van naam) met potje of bakje, decoratie, oase en kaars meegeven. Het groen wordt 
gesponsord door Life & Garden.  
 



 

Tevredenheidspeiling  

Van 22 oktober t/m 9 november 2018 is -zoals u weet- door het bestuur van Obase een 
tevredenheidsonderzoek uitgezet om zicht te krijgen op uw mening over de door u gekozen Obase 
school. 
De resultaten zijn sinds vorige week binnen. Op 12 december zal de bestuurlijke rapportage met de 
algemeen directeur besproken worden. 
Stapelhof bespreekt op donderdagmiddag 24 januari van 15:30 tot 18:00 uur de rapportage met een 
afvaardiging van twee teamleden, twee ouders, de directie en de onderzoeker tijdens een 
zogenaamd stakeholdersreview.  
Na dit overleg zullen de resultaten en conclusies gedeeld worden via de nieuwsbrief. 

Verzoek 

Wanneer u uw kind komt halen en er nog klassen op het plein spelen, wilt u dan buiten het hek even 
wachten tot de kinderen weer naar binnen zijn.  

Nieuws van de OR   
Donderdag 6 december gaan wij om 19.00 uur de school weer omtoveren in de kerstsfeer, daarbij 

hebben wij jullie hulp hard nodig. Carlien, familie Kabbedijk, familie Padmos, Simone, Bieneke, Willeke, 

Danielle, Chantal, Marie-José, Rachel, Anika, Marjon, Nicole Schuster, Tanja, Jeroen en Claire, Bonny 

en Suzanne hebben zich hier aan het begin van het jaar opgegeven. Zijn er verder nog  vaders, 

moeders, opa’s en oma’s, iedereen is welkom. Je kunt je opgeven bij Karin (06-51539562).  

Medio januari is het dan eindelijk zover er komt een nieuw speelhuisje op het schoolplein en het 

wordt er niet één maar wel vier. Er komt een houten speelhuis bij de banken en op het gras krijgen we 

drie wilgentenen hutjes waar de kinderen hun fantasie de vrije loop kunnen laten gaan. 

Nieuws van de MR 
Er zijn bij de MR twee aanmeldingen binnen gekomen n.a.v. de vacature voor 1 ouderlid.  
Volgende week dinsdag ontvangt u via uw kind een brief met een korte uitleg over de procedure en 
een stembiljet. 
De ouders stellen zich in deze brief ook aan u voor. 
Zodra de uitslag bekend is, hoort u hier meer over. 

Van onze (leerling)journalisten 

Werkbezoek Pontes 
Door: Natalie Verseput  
Met groep 7/8 zijn we naar het Pontes Pieter Zeeman geweest. 
Toen hebben we 2 vakken mogen volgen: kunst en Frans. 
Met kunst hebben wij een kunstwerk gemaakt op de Keith Haring manier. 
Toen mochten er 3 kinderen op een heel groot blad liggen en moesten wij die heel erg simpel 
overtrekken.  En daarna mochten wij het blad vol met leuke tekeningen en lijntjes tekenen. 
Toen we het kunstwerk afhadden, gingen we in de aula pauze houden. 
Daarna hadden we Frans.  We kregen van de docent een boekje met de basis woorden en een paar 
leuke opdrachten en een quiz. 
We leerden ook hoe je je moest voorstellen en te zeggen hoe oud je was. 
Toen mocht je als je wilde voor de klas komen en jezelf in het Frans voorstellen. 
Toen bijna iedereen was geweest stonden Maartje en Quirine (oud-leerlingen van onze school) voor 
de deur met een mevrouw. Zij gingen ons een rondleiding geven door de hele school. 



We begonnen boven en eindigden beneden, ze lieten ons dingen zien zoals de kluisjes, de keuken, het 
zorg en welzijn lokaal enzovoort. 
Het was een hele leuke en leerzame dag. 
Voorleeswedstrijd 
Door: Veronique Lemsom 
Woensdag 21 November was de voorleeswedstrijd op het Stapelhof. 
Dit jaar werd het weer in de kuil gehouden met juf Elly en de ONL juf als jury. 
De vier kandidaten van groep 7/8 die dit jaar meededen waren: Rosalie, Fedde, Natalie en Veronique. 
Nadat de vier van groep 7/8 gelezen hadden, gingen de juryleden overleggen wie het beste had 
voorgelezen, en gingen de twee beste van groep 5/6 voorlezen voor de sfeer en om alvast te oefenen. 
Toen die gelezen hadden kwamen de juryleden terug met de uitslag, de spanning steeg en Veronique 
won. 

Nieuws uit groep 1/2 
Het bezoek aan het huis van Sinterklaas was weer een hele belevenis. Chauffeurs hartelijk bedankt 

voor jullie inzet! De schoenen hebben we 2 keer mogen zetten. De Sinterklaas viering is op 

WOENSDAG 5 december. De kinderen gaan die dag dus extra naar school! De donderdag en vrijdag 

erna doen we heel rustig aan, even rust. Op maandag versieren we de boom en gaan we beginnen 

met het oefenen voor de Kerstmusical. Juf Lillian is de komende 2 weken dagelijks in de groep, fijn 

dan hebben we extra helpende handen. Houdt u de nieuwsbrief en andere berichten van school 

goed in de gaten, want er staat weer een hoop leuks gepland  de komende tijd. Na de Kerst vakantie 

komen Levi en Rosalie wennen, Gezellig!  

Nieuws uit groep  7/8 
We zijn deze week gestart met het maken van presentaties voor het vak natuur. In tweetallen 
hebben we bedacht welk onderwerp we leuk en interessant vinden. Het moet met de natuur te 
maken hebben. Maar dat is natuurlijk een breed onderwerp. Het is erg leuk om te zien hoe 
uiteenlopend de onderwerpen zijn. Van luiaards, tot vulkanen en van paddenstoelen tot stroom. We 
hebben nagedacht wat we al over de onderwerpen weten en daar een woordweb van gemaakt. Ook 
nadenken over wat we willen weten en onderzoeken hoort erbij.  Daarna hebben we een voorlopige 
indeling gemaakt van hoofdstukken. De komende weken gaan we informatie zoeken en een zo mooie 
presentatie (powerpoint of presi) maken. Wanneer deze klaar zijn worden ze aan de klas 
gepresenteerd. Zo leren we er allemaal van! Het is nog wel lastig om niet direct van start te gaan. 
Maar we moeten ook leren op welke manier je een presentatie op de juiste manier opbouwt en wat 
de goede werkwijze is. We houden jullie op de hoogte van de voortgang! 
Vuurwerk expositie 
Door Halt in samenwerking met de brandweer wordt jaarlijks een voorlichting georganiseerd over 
veilig vuurwerk afsteken en alle regels die daarmee te maken hebben. Dit om ervoor te zorgen dat 
kinderen in ieder geval op de hoogte zijn hoe ze dit zo veilig mogelijk kunnen gaan doen. Op vrijdag 7 
december zijn wij met onze groep 7/8 aan de beurt. 
 

Hieperdepiep! 
In december zijn jarig:  
 
  8 Daan van Elst  groep 8 
10 Veronique Lemsom groep 8 
19 Lara Kabbedijk groep 7 
20 Rosalie Padmos groep 7 
21 Jessie van Gils groep 7 
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