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Voor de kalender 

12-2 19.30 uur OR-vergadering  

13-2 10 uur Keet in de kerk (ivm studiedag 20-2 een week eerder dan in de kalender staat) 

14-2 19 uur Klankbordgroep  

15-2 Warme truiendag / energiequiz in groep 7/8 

20-2 Studiedag team (1e opleidingsdag voor essentieontwikkeling en kindercoaching)  

Voorleeswedstrijd Veronique in de Stenge in Heinkenszand 

27-2 Eilandelijke schaakkampioenschappen  

Start project plasticsoep 

Maandag 11 februari zullen Veronique en Quinten in iedere groep, 
een door henzelf gemaakte presentatie geven over de plasticsoep.  
Dit is tevens de aftrap voor het project waar we de komende weken 
met de hele school aan gaan werken.  
 
Dinsdag 12 februari zal kunstenares Inge de Groot (o.a. ontwerper 
van Plein Montmaertre in Zierikzee) ons helpen bij het maken een 
véelzeggend kunstwerk van plasticsoep.  Het kunstwerk wordt 
aangeboden tijdens de conferentie op het Topshuis op 19 februari 
en is waarschijnlijk later ook te bezichtigen op de Kunstschouw!  
  

Bericht van Monique 

Beste ouders, 
 
Als zorgcoördinator Stapelhof en coördinator onderwijskwaliteit Obase ben ik wekelijks op Stapelhof 
werkzaam. Helaas zal ik vanaf 12 februari voorlopig niet aan het werk zijn.  
Donderdag de 14e word ik nl. geopereerd aan een kwaadaardig plekje in mijn borst. 

Lang leve het bevolkingsonderzoek!!!!!! want dankzij dit onderzoek zijn we er op tijd bij. 
Afhankelijk van de uitslag na de operatie volgt nog een traject van bestraling of een vervolgoperatie. 
Het worden een paar pittige weken waar ik best tegen op zie maar…. ik heb alle vertrouwen dat het 
goed komt!! 
Mijn werkzaamheden als zorgcoördinator zullen voorlopig door directeur Ingrid Bijlsma worden  
waargenomen.  
 
Groetjes,  
Monique   
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Wij zetten vrijdag 15 februari de verwarming een 
paar graadjes lager en doen allemaal een lekkere 
warme trui aan.  
Warmetruiendag is hét moment in het jaar waarop 
wij stil willen staan bij ons energiegedrag. 
Want samen energie besparen, geeft energie! Want 
wist je dat we met éen graad lager maar liefst 6% CO2 
en 6% energie besparen? 
In groep 7/8 zal wethouder Ankie Smit deze dag om 9 
uur een energiequiz met de leerlingen doen. Alle 
kinderen van 7/8 moeten naast een dikke trui ook 
nog een muts meenemen. Deze is nodig voor de 
energiequiz waarbij ze de vragen beantwoorden door 
middel van muts op of muts af.  
 

Studiedag vandaag 

Deze week hebben alle ouders (en kinderen) een rapportgesprek gehad. Hierbij werden de resultaten 
van het afgelopen half jaar en doelen voor het komend half jaar besproken. Voor groep 1 en 2 doen 
we dat aan de hand van de KIJK-registraties en voor groep 3 t/m 8 zijn dat de methoden- en de CITO-
resultaten hierbij goede raadgevers.  
Vandaag heeft het team met elkaar gekeken naar deze resultaten. Hierbij stellen wij ons zelf de 
vraag: “wat gaat goed?  maar nog belangrijker…….. “wat kan beter?” 
We kijken hierbij naar de individuele groei van ieder kind per vak, de groepsgroei en uiteindelijk 
trekken we conclusies op schoolniveau. Op basis hiervan stellen wij onze ambitie voor het komend 
half jaar.  
Ook hebben we de doelen van het afgelopen half jaar geëvalueerd. Dit waren o.a.: 
1. Positief schoolklimaat; 
2. Begrijpend lezen; 
3. Ouderbetrokkenheid 
4. Goede ondersteuning en begeleiding van leerlingen die extra zorg en/of uitdaging nodig hebben. 
Onze eigen ervaringen, de resultaten maar ook de gegevens uit de tevredenheidspeiling en de 
klanken uit de klankbordgroep geven aan, dat we tevreden mogen zijn over het behaalde resultaat 
en alle bovenstaande doelen zeker hebben behaald.  
Ook hebben we vandaag al een start gemaakt met de formatie en groepsindeling van volgend 
schooljaar. We starten komend jaar met 70 leerlingen. Hoe kunnen wij de groepen zo samenstellen 
dat ieder kind de juiste begeleiding krijgt en tot zijn recht kan komen.  
 

Schaakkampioenschappen 

Woensdagmiddag 27 februari zijn de eilandelijke schaakkampioenschappen. Ze worden dit jaar 
gehouden in de Pontes Pieter Zeemanschool in Zierikzee.  
Sinds oktober zijn er 23 kinderen (en 2 juffen) actief online aan het schaken op www.chessity.nl. 
Wekelijks hangt er op de glazen deur bij de ingang de ‘wall of fame’ waarop de scores en behaalde 
diploma’s van onze schakers worden vermeld. Inmiddels zijn er al een aantal kinderen geselecteerd, 
die mee kunnen doen aan de eilandelijke schaakkampioenschappen waarbij kinderen van alle 
scholen tegen elkaar schaken. Dit zijn Niels, Rosalie, Norah, Femke, Quinten, Veronique, Jimi en 
Jessie. A.s. dinsdag na schooltijd krijgen zij extra training van onze schaakmeester Jack Weeland.  
 

http://www.chessity.nl/
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(Geen)  staking 15 maart 

Zoals ik u eerder heb bericht staat er 15 maart 2019 opnieuw, vanuit onder andere de Algemene 
Onderwijs Bond (AOB), een landelijke staking gepland voor de onderwijssector. 
Het team van Stapelhof heeft besloten niet te zullen deelnemen aan deze staking.  
Graag maken wij wel van deze gelegenheid gebruik om onze zorgen over de huidige ontwikkelingen 
in de onderwijssector met u te delen. Op dit moment maken wij ons het meest zorgen over het 
tekort aan leerkrachten dat is ontstaan en in de toekomst, naar verwachting, nog verder zal 
toenemen. Helaas is dit probleem nu al merkbaar in de dagelijkse schoolpraktijk wanneer collega’s 
ziek of afwezig zijn. Stapelhof is aangesloten bij TCOZ, een organisatie die scholen in dergelijke 
gevallen voorziet van invalkrachten. Dit schooljaar heeft TCOZ, op een enkele uitzondering na, echter 
geen geschikte invalkrachten voor Stapelhof beschikbaar gehad. Dit betekent dat ziekte en 
afwezigheid van collega’s tot nu toe steeds opgevangen zijn door het eigen team.  
Teamleden zijn, ondanks de toch al hoge werkdruk, steeds bereid geweest om extra te werken of op 
een andere manier te ondersteunen zodat het onderwijs aan de leerlingen doorgang kon vinden.  
Ook in de toekomst zullen we er als team ons best voor blijven doen dat leerlingen zo min mogelijk 
hinder ondervinden van zieke of afwezige collega’s. Het is op dit moment echter niet in te schatten 
voor welke uitdagingen we, op dit gebied, in de toekomst nog zullen komen te staan. Een uiterste 
maatregel die hierin genomen kan worden is het naar huis sturen van een groep leerlingen. Dit heeft 
natuurlijk absoluut niet onze voorkeur en we zullen er alles aan doen om dit te voorkomen, gezien de 
huidige omstandigheden en ontwikkelingen is deze maatregel echter niet uit te sluiten.  
Wij hopen dat de komende cao-onderhandelingen positief zullen verlopen, zodat er goede en 
duurzame maatregelen kunnen worden genomen voor de onderwijssector. Dat daardoor de nadruk 
weer komt te liggen op de inhoud van dit mooie vak en meer studenten er in de toekomst voor 
zullen kiezen zich op te laten leiden tot juf of meester. 
 

Keet in de kerk 
Woensdag 13 februari is er voor groep 5 en 6 weer een muziekvoorstelling van ‘Keet in de kerk’. We 
gaan daar naar toe met de middenbouw- en de bovenbouwgroepen. 
De voorstelling heet: ‘Majesteit Orgel’. Het orgel lijkt wel de koning van alle instrumenten, zo hoog 
daar in de Nieuwe kerk … heb jij geen hoogtevrees? De voorstelling begint om 10:00 uur. Ouders en 
andere belangstellenden zijn ook welkom. 
 
 

Nieuws van Thijs (GVO) 

 

Wij begonnen dit jaar met een korte terugblik en een afsluitende les van de 
feestdagen. In de bovenbouw hebben wij de drie koningen behandeld door 
middel van een schilderij van Edward Burne Jones. De kinderen gingen kijken 
wat ze allemaal zagen en maakten daar samen een opsomming van. Het 
schilderij kwam langzamerhand tot leven door wat er gezien en gedacht werd. 
Vervolgens zijn wij gaan nadenken over deze Katholieke viering.  
 

Op dit moment zijn wij druk in een lessenserie over ‘het begin’. Wij zijn in de onderbouw gaan 

nadenken over het leven, wat allemaal leeft, wat wij daar mee moeten en hoe uniek het is. In de 

bovenbouw zijn wij gaan nadenken over wat er ‘gemaakt’ of ‘ontstaan’ is. Wij zijn naar buiten 

geweest in groepjes en hebben lijstjes gemaakt van de dingen die wij zagen. Vervolgens zijn wij in 

discussie gegaan en kwamen wij er snel achter dat de groep als geheel het niet altijd met elkaar eens 

was. Het blijkt een stuk lastiger om het met elkaar eens te worden in een grote groep. Dat is iets om 

te onthouden, want hoe groter de groep, hoe meer meningen. Wij gaan nu naar het 

scheppingsverhaal kijken en nadenken hoe dat in onze visie past. Wat vinden wij daarvan, hoe leggen 
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wij het uit? Hoe kijken wij naar mensen die anders denken dan wij of is er geen ‘wij’ en denkt 

iedereen anders?  

Het is bijzonder om op een open manier met de kinderen te praten over ‘het begin’ sommige 

kinderen denken er voor het eerst over na en anderen hebben het al helemaal uitgedacht. Tof dat je 

weer de tijd nam om dit te lezen! Groet, Thijs 

Nieuws van Tyka (BOS) 
Van 23 januari tot 2 februari waren het de nationale voorleesdagen! Daarom zijn we in groep 1-2 

bezig met de 10 leukste prentenboeken van het jaar. We zijn begonnen met ‘Een huis voor Harry’. 

Extra leuk is dat Harry er zelf bij is! Hij vindt het erg leuk om er bij te zijn en mag iedere week met 

onze verhalen meeluisteren. 

In groep 3-4 zijn we bezig met boeken over de hele bekende schrijver Roald Dahl. We hebben de 

Reuzenkrokodil helemaal uitgelezen. En juf Annemiek is verder gegaan met lezen in de Griezels. Een 

heel leuk en een beetje een vies boek! 

Groep 5-6 is bezig met een expeditie door Egypte. We leren van alles over het oude Egypte en we zijn 

allemaal heel blij dat we niet in die tijd leven. Intussen proberen we de code te kraken van een kist 

die een archeoloog heeft meegenomen uit Egypte! We zijn allemaal erg benieuwd wat erin zit…. 

Groep 7-8 is bezig met de Superstars onder de boeken. Zoals Het leven van een loser. Maar we zijn 

ook bezig met de wat minder bekende Graphic Novels zoals Lotte Wirwar en Nerd Alert! Deze vindt 

iedereen ook erg leuk. Over een paar weken zien we welke serie de Superstar is van de klas! 

Nieuws uit groep 1/2 
Deze week hebben we het project winter afgesloten. De komende periode doet ook groep 1 en 2 

mee aan het project over de plasticsoep. We zijn al gestart met het schilderen van het kunstwerk wat 

19 november wordt aangeboden in het Topshuis. In de groep willen wij het vooral gaan hebben over 

afval, plastic scheiden en geen rommel op straat zodat het ook niet weg kan waaien de zee in. Het 

zou fijn zijn dat u de komende weken zo min mogelijk in plastic verpakt eten en drinken mee geeft. 

Het fruit eten is een succes! Fijn dat ouders op de fruitdagen ook geen ander eten meegeven. Iets 

wat overigens wel mag.  

Nieuws uit groep 7/8 
De cito toetsen zijn gemaakt; de rapporten zijn mee naar huis en de (meeste) gesprekken zijn 
gevoerd. Nu taak om verder te gaan kijken naar deze resultaten, vooral samen met de kinderen. We 
willen juist nu met de kinderen in gesprek om te kijken waar ze zelf aan kunnen gaan werken én waar 
ze zelf aan willen gaan werken. Een leuke en mooie uitdaging voor ons allemaal! 
 
Gastlessen  
Lara en de moeder van Lara, hebben al drie keer een gastles over gebarentaal gegeven in groep 7/8. 
Een heel leuk initiatief om de samenwerking tussen ouders, leerlingen en de klas te bevorderen. Hebt 
u ook een leuk idee? Geef dit aan. Het is zo leuk dat dit zeker voor herhaling vatbaar is. 
In de komende periode staan er ook weer veel leuke dingen op de planning: 

 Juf Floor is klaar met haar opleiding tot gymdocent. Dit deed zij op vrijdag en ze kan vanaf 
vrijdag 15 februari 2019 de lestaken in groep 7/8 overnemen van juf Ingrid. Ze heeft daar 
heel veel zin in omdat ze voorheen ook met  veel plezier in de bovenbouw werkzaam is 
geweest. 

 Woensdag 20 februari gaat Veronique in Heinkenszand deelnemen aan de voorleeswedstrijd. 
Veel succes Veronique! 

 Vrijdag 22 februari is er weer schaken. 
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 Op dinsdag 12 februari om 15.15 uur. Gaan we nog een keer extra schaken na schooltijd om 
de kinderen voor te bereiden op het School Schaak Kampioenschap op woensdag 27 
februari. 
 

Schoolvoetbal woensdag 3 april 2019 
We hebben onze school met 2 teams ingeschreven voor het schoolvoetbal toernooi op 3 april, dit is 
eigenlijk het toernooi voor de jongens. Op die dag doet er zowel een jongens als meiden team mee. 
Dit komt doordat we op woensdag 10 april, waarop het school voetbal kampioenschap voor de 
meiden gepland staat, op schoolreis zijn naar Duinrell. We zoeken nog een ouder die op deze 
woensdagmiddag één van de teams zou willen begeleiden. U hoeft hiervoor geen echte voetbal 
ervaring te hebben, maar dit mag natuurlijk wel. Als u ons kunt helpen dan hoor ik dat graag. 
m.minderhout@obase.nl   
 
Boomfeestdag 14 maart 
Ik zoek voor donderdag 14 maart nog 3 ouders die de kinderen willen begeleiden tijdens deze dag. 
Het definitieve programma is nog niet bekend, kunt u alvast eens in de agenda kijken of u een gaatje 
voor ons heeft?  

Hieperdepiep! 

                          In februari zijn jarig: 
 

  4   Rosalie Horst (2015) 1 welkom op Stapelhof Rosalie! 
11   Isis Buys (2014) uit groep 1 
15   Levi van der Vet (2015) groep 1 (welkom op school Levi!) 
20   Jens Coppoolse (2008) uit groep 7 
20   Kai Van De Velde (2014) uit groep 1 
23   Gijs Leeuwe (2009) uit groep 6 
 

Wij wensen jullie allemaal een heel fijne verjaardag toe! 
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