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nummer 8                       14 december 2018 t/m 11 januari 2019 

Voor de kalender 

14 december Schaakles  

17 december Schaatsen bij Strand aan Zee (groep 5 t/m 8) 

19 december Musical in de kerk 

20 december Kerstlunch en continurooster (14 uur vrij) 

21 december  Continurooster (14 uur uit) 

15 februari Studiedag vervalt en wordt gewone lesdag  

20 februari Woensdag 20-2 studiedag  

21 juni Vrijdag 21-6 was al bekend als studiedag 

11 januari Nieuwsbrief 9 

 

Kerst 

Kerstmusical 

Wij nodigen u uit voor onze kerstviering 
De kinderen zullen woensdagavond 19 december in de Jacobuskerk de korte kerstmusical ‘een kaart 
met een geheim’ voor u voordragen. De kerk is om 18.15 uur open. De kinderen mogen doorlopen naar 
de leerkracht, die voorin de kerk de kinderen opvangt. De voorstelling begint om 18.30 uur. 
Als het weer het toe laat, verzorgt de ouderraad na afloop nog een warm drankje. De 
verantwoordelijkheid ligt vanaf dat moment bij de ouders. 

Kerstlunch 
Donderdag 20 december hebben alle groepen een gezamenlijke kerstlunch. Het is de bedoeling dat 
ieder kind hiervoor iets mee neemt. Warme producten kunnen tussen 11.30 en 12 uur afgegeven 
worden op school.  
                                                                                 Continurooster 
Donderdag 20 en vrijdag 21 december werken we met een continurooster. De kinderen eten deze dagen 
op school (donderdag kerstlunch en vrijdag zelf een lunchpakketje meenemen). Ze zijn deze dagen om 
14 uur uit. 
 

Schaatsen 

Bart Don van ‘Strandclub Zee’ heeft onze school uitgenodigd om maandagmiddag een uur te komen 
schaatsen op hun tijdelijke ijsbaan op hun terras. De leerkrachten hebben hiervoor in de ‘Klasbord’ een 
oproep aan ouders voor vervoer gedaan.  
Rooster: groep 5/6 van 13.15 uur tot 14.15 uur en groep 7/8 van 14.15 uur tot 15.15 uur.  
Schaatsen zijn daar aanwezig, de kinderen moeten wel zelf voor muts (liefst helm) en wanten zorgen. 

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

Vandaag hebben de kinderen die zich hebben opgegeven voor schaken voor het eerst les gehad van 
twee schaakmeesters van Schaakvereniging Zierikzee. 
De kinderen hebben een account voor chessity.com. Dit is een digitale lesmethode waarbij kinderen 
sterren kunnen behalen. De afspraak is dat kinderen minimaal 5 sterren per week behalen. Op maandag 
hangt “the wall of fame” op de deur bij de ingang met een lijst waarop staat hoeveel sterren iedereen 
de afgelopen week behaald heeft. Vrijdagmiddag bieden wij de mogelijkheid om na schooltijd ook met 
elkaar een partijtje te spelen.  
27 februari zijn de schaakkampioenschappen, waarbij er misschien wel een team van Stapelhof mee kan 
doen. 

  
 

Verlof Miranda  

Miranda heeft vorig schooljaar 20 dagen extra gewerkt ter vervanging van haar zieke duo-collega. 
Met het bestuur heeft ze toen afgesproken dat zij deze dagen dit schooljaar mag compenseren. 
Vanaf de kerstvakantie zal zij dan ook niet meer op vrijdag op school zijn. Ingrid zal haar op deze 
dagen vervangen. Voor de leerlingen van groep 7/8 is dit al een tussenstapje naar het VO, waar zij elk 
uur een andere leerkracht krijgen. Het rooster voor 7/8 ziet er vanaf januari als volgt uit: 
maandag en dinsdag – juf Venita 
woensdag en donderdag – juf Miranda  
vrijdag - juf Ingrid. 
Naast de vrijdagen (16x) zal Miranda ook 2x een hele week niet werken. Ook deze dagen is Ingrid de 
leerkracht van de groep.  

 
 
 
 



Kerstvakantie 

Twee weken vrij! Even heerlijk tot rust komen en weer energie opdoen voor de komende periode. In 
januari nemen wij bij groep 1 t/m 8 de Cito’s af. Hiermee kunnen wij de ontwikkeling van rekenen, 
spelling, begrijpend lezen en woordenschat in kaart brengen. In de week van 4 t/m 7 februari is er een 
oudergesprek waarin wij de voortgang van uw kind met u bespreken.  
Voor kinderen in groep 3 en ook voor de minder sterke lezers is twee weken vakantie een nadeel voor 
de leesontwikkeling. Deze staat stil. En stilstand is vaak achteruitgang.  
Aan ouders vragen we dan ook om, liefst dagelijks, uw kind te laten blijven lezen.  

                          
 

Bedankje 

Het team van Stapelhof wil alle ouders, die dit jaar op wat voor manier dan ook een bijdrage 
hebben geleverd aan de school heel hartelijk bedanken.  
Juist door jullie hulp en ondersteuning, wordt de schooltijd voor de kinderen een periode waar ze 
vast met plezier op terug kunnen kijken.   
Ook willen wij de sponsoren bedanken van hun bijdragen. Dit zijn: ‘Life & Garden’ voor het 
kerstgroen, BPG de Schouwse Bouwmaterialen voor het hout van de kerstbomen, New York Pizza 
voor het brooddeeg en eetcafé ‘de Loze Visser’ voor de warme drankjes na afloop van de musical. 

 

                 
De moeder van Kylian (Kylia Design) heeft van de ramen van de personeelskamer met ets vinyl er  
een echt aquarium van gemaakt. Ook hier zijn wij erg blij mee! 
 

 
 



Wijziging studiedagen  
In de nieuwsbrief van vrijdag 2 november bent u geïnformeerd over 2 studiedagen waarbij de 
leerkrachten een opleiding essentieontwikkeling bij kinderen/kindercoaching volgen. De data 
waren: vrijdag 15 februari 2019 en vrijdag 21 juni 2019. 
Vrijdag 15 februari vervalt en wordt woensdag 20 februari. 
De extra studiedagen zijn dus: woensdag 20 februari  en vrijdag 21 juni 2019.  
Mocht de opvang van uw kind problemen geven, neem dan vroegtijdig contact op met Ingrid.  

 

Nieuws van Thijs (GVO) 

 

Wat een bijzonder jaar is het geweest, wij hebben Mozes even op de plank gezet 
na een spannende quiz. En voor sommige een stuk film. De verhalen hebben ons 
door verschillende thema's gebracht waar wij over na hebben gedacht. En nu 
komen wij van een vluchtend volk aan bij Kerst.  
 

Een tijd die waar sommigen van ons het hele jaar op wachten. Er zijn kinderen die mij zelfs 

halverwege het jaar nog vragen om 'het kerstverhaal' nog eens voor te lezen. Voor velen van ons 

roept dit verhaal warme herinneringen op. Of misschien verdriet. Misschien kunnen wij elkaar daar 

wel in helpen.  

Wij gaan deze laatste weken dan ook op zoek naar herinneringen, gedachtes rondom Kerst. Wat 

betekent het voor ons deze tijd? Wat vinden wij symbool staan bij Kerst en wat heeft het 

kerstverhaal daar nu mee te maken?  

Wij hebben verhaal en muziek zelfs in het Spaans! Hopelijk sluiten wij 
zo op een warme en gezellige manier deze lessen van dit kalenderjaar 
af. Ik hoop dat iedereen een fijne dagen heeft en tof dat je weer de 
tijd nam om dit stukje te lezen.  
 
Thijs 
 

 

Nieuws van de klankbordgroep   

Bij een klankbordgroep heeft de school de mogelijkheid om input bij de ouders op te halen, 
te sparren en onderwerpen met elkaar bespreekbaar te maken vanuit twee kanten. De 
klankbordgroep heeft een andere rol dan de medezeggenschapsraad. Zij adviseren o.a. over 
het beleid van de school. 

Het eerste deel van de bijeenkomst was een gezamenlijke brainstorm. Een inventarisatie van 
diverse onderwerpen waar ouders graag nog eens verder over praten. Te denken valt aan 
het gebruik van Social Media (Klassbord, Facebook, Whatsapp) en de nieuwsbrief, 
studiedagen, continurooster, wijze van communiceren met de ouders, overgang naar de 
middelbare school, leren presenteren, starten op en afscheid nemen van de school, 
betrokkenheid van ouders e.d. Voldoende input om de volgende bijeenkomsten te vullen! 

Tijdens het tweede deel is stil gestaan bij de communicatie met school. De systematiek van 
een oudervertelgesprek en een voortgangsgesprek. Het actief contact zoeken met ouders, 
op de hoogte brengen van ontwikkelingen en bespreekbaar maken van onderwerpen. Ook 
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zijn we ingegaan op de structuur op school als het gaat om huiswerkaanbod.  Er zijn 
verschillende ideeën besproken om te komen tot een meer gebalanceerd aanbod gedurende 
het schooljaar.  

 De volgende bijeenkomst zal zijn op 14 februari en zal onder andere in het teken staan van 
de uitkomst van het tevredenheidsonderzoek.  

Groet Brenda 

Welkom in de MR 
Uitslag van de verkiezingen: 

Er hebben 70 ouders hun stem uitgebracht. De meeste stemmen waren voor René Oudesluijs. 

Nieuws uit groep 3/4 
Na een gezellige sinterklaasperiode zitten we nu alweer midden in de kerstsfeer. Elke ochtend 
starten we met het zingen van kerstliedjes en oefenen we voor de musical die we met de hele 
school gaan opvoeren. Omdat we met de groep maar een stukje van de musical doen, zijn we 
heel benieuwd naar het eind resultaat. 
Naast de kerstvoorbereidingen wordt er natuurlijk ook aan de andere vakken gewerkt. Met 
Veilig Leren Lezen zijn we begonnen aan kern 6. In deze kern worden de laatste letters 
geleerd. Ook zijn we erg aan het oefenen om het leestempo te verhogen. We hebben met de 
stopwatch gekeken in hoeveel seconden we een rijtje lezen door te hakken en plakken (m-u-g 
=> mug) en door zoemend te lezen (mmmuuuggg). We kwamen erachter dat zoemend lezen 
veel sneller was en daar gaan we extra mee oefenen en op letten. 
In groep 4 zijn we met spelling bezig met de categorieën aai, ooi, oei en woorden met aan het 
eind een d. De aai, ooi, oei zit er al aardig in, maar de eind d is toch nog wel lastig. In groep 4 
oefenen we ook dagelijks met het maken van een redactiesom. De som zit in een verhaaltje 
verstopt en we leren ze om uit het verhaaltje te halen of het een plus-, min of keer som is. 
De tweede schoolweek in januari starten we met de Cito toetsen. Bij de Cito toetsen kijken 
we of ieder kind zich goed ontwikkelt en vergelijken we de uitslagen van eerder gemaakte 
toetsen. Ook kijken we of ieder kind zich goed ontwikkelt in vergelijking met andere kinderen 
van dezelfde leeftijd. De uitslagen en analyse gebruiken wij als een evaluatiemoment over het 
afgelopen halfjaar. Daarnaast geeft het ons informatie over hoe wij het komende halfjaar ons 
onderwijs vorm gaan geven.  
Maar voor het zover is, wensen we iedereen gezellige feestdagen en een fijne vakantie. 
 

Nieuws uit groep 5/6 
Na een super leuke Sinterklaasochtend met geweldige surprises, mooie gedichten en heel 
veel gezelligheid, zitten we nu iedere ochtend in onze prachtig versierde klas met lichtjes, een 
mooie boom en zelfgemaakte sterren en kransen, liedjes te zingen voor de Kerstmusical van 
volgende week! Wat een gezelligheid! Wat een fijne sfeer in de groep….. 
Aanstaande maandag mogen we gaan schaatsen bij Strandpaviljoen ZEE aan de 
Brouwersdam. We vertrekken dan om 12.55 uur van school met auto’s en schaatsen tot 14.15 
uur. Daarna gaan we weer terug naar school. Liefst zelf schaatsen meenemen, maar als dit 
niet kan, dan is er daar een mogelijkheid om te lenen. Er is wel maar een beperkt aantal 
paren in dezelfde maten! Fijn dat er zoveel (groot-) ouders mee willen om te rijden en te 
helpen! 
Naast al deze leuke dingen wordt er ook nog heel hard gewerkt. Rekenen, spelling , lezen en 
taal behoren tot de dagelijkse vaste vakken. Met spelling hebben we het met beide groepen 
over de categorieën “jager” (lange klank), “bakker” (korte klank, dubbele medeklinker) en 

   



“hond” (eind –d). We oefenen dit m.b.v. werkbladen, invuloefeningen, dicteetjes, 
woordspelletjes, balgooien, Taalactief op de computer, enz.  Met taal zijn we bezig met 
zinsdelen (persoonsvorm, onderwerp), woordsoorten (bijvoeglijk naamwoord, zelfstandig 
naamwoord, werkwoord, lidwoord, voegwoord, voorzetsels), figuurlijk/letterlijk taalgebruik, 
woordenschat (moeilijke woorden en uitdrukkingen). Met rekenen is groep 6 bezig met 
oppervlakte, meten/maten, cijferend optellen en aftrekken (=onder elkaar rekenen “op de 
grote mensen manier” met onthouden en lenen bij de buren) Het HTE-schema is een veel 
gebruikt hulpmiddel hierbij (honderdtal, tiental en eenheden). Ook hebben we een begin 
gemaakt met breuken (pizza’s verdelen) en leren we met rekenmachines rekenen. Groep 5 is 
ook aan het meten; 1 cm in het boek is in het echt 3 km, hoe lang is deze weg? Ook deze 
groep leert optellen en aftrekken, maar nog niet onder elkaar. Zij gebruiken nog de 
getallenlijn en pijlentaal; bijv. 123+ 15= eerst 10 erbij en dan nog 5. Ook zijn we aan het delen. 
Hierbij is het kennen van de tafels een vereiste! Dit moet goed bijgehouden worden; liefst 
iedere dag even een paar x-sommen herhalen, ook thuis! Standpunten bepalen (foto’s 
genomen vanuit een bepaalde hoek, waar staat de fotograaf?) en nog veel meer onderdelen. 
Kortom,  genoeg nieuwe leerstof om ons in te verdiepen! Nu nog veel oefenen en zingen voor 
de kerstmusical en daarna genieten van een welverdiende kerstvakantie! De kinderen hebben 
erg hun best gedaan in afgelopen periode en we zijn erg trots op hen! Het is gezellig en fijn in 
de groep, de kinderen groeien enorm in hun zelfstandigheid en sociale vaardigheden! 
Genieten!  
 

Hieperdepiep! 
De komende weken zijn jarig: 
 
19 december Lara Kabbedijk uit groep 7 
20 december Rosalie Padmos uit groep 7 
21 december Jessie van Gils uit groep 7 
5 januari Ryan Den Boer komt in groep 2 
12 januari Fiene Leeuwe uit groep 4 
14 januari Marit Braber uit groep 6 
 
Wij wensen jullie allemaal een heel fijne verjaardag toe! 

  
 
 

Het team van Stapelhof wenst iedereen 
fijne feestdagen en voor het nieuwe 
jaar……. 
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