
 

Nieuwsbrief 12  

22 februari t/m 15 maart 2019  

Voor de kalender 

11 maart  Studiedag – kinderen hoeven pas dinsdag naar school! 
12 maart  1e schooldag na de vakantie -Ouderraad zorgt voor pauzehapje  

                                                  -13.15 uur gezamenlijke lentewandeling  

15 maart  Nieuwsbrief 13  

 

Verslag van de klankbordgroep 

De klankbordgroep is 14 februari voor de tweede keer bijeen gekomen. Dit keer met acht ouders met 
een goede vertegenwoordiging vanuit alle groepen. In deze bijeenkomst is in het kort een 
mondelinge samenvatting gegeven over de tevredenheidspeiling, zoals onder andere de positieve 
uitkomst gericht op zorgcultuur en betrokkenheid. Om dit goed te behouden gaat de school nog 
meer inzetten op openheid, zodat ouders goed zicht hebben op wat er gaande is. Themagericht 
werken en gepersonaliseerd leren zijn onderwerpen waar momenteel veel aandacht voor is. De 
leerkrachten zijn voor dit onderwerp ook op werkbezoek geweest bij de Theo Thijssenschool in 
Zierikzee om een manier van gepersonaliseerd leren te bekijken.  
  
Andere positieve signalen gingen uit naar het schoolfruit, de betrokkenheid van ouders bij de 
organisatie hiervan en de rapportgesprekken met de leerlingen erbij. Ouders zouden wel graag de 
rapporten voor het rapportgesprek ontvangen.  
Nogmaals is het gestructureerd aanbieden van huiswerk onder de aandacht gebracht. De school 
heeft dit punt al opgepakt en is zorgvuldig aan het onderzoeken wat een goede aanpak is om hier 
iets mee te doen. In een citoperiode is er ook bewust minder huiswerk. Dat was een eye-opener voor 
de aanwezige ouders.   
Als laatste heeft de klankbordgroep verzocht om opnieuw te kijken naar de wensen van de ouders als 
het gaat om de invoering van een continurooster. De inmiddels ‘verouderde’ enquete uitkomst was 
toen positief gestemd vanuit de ouders. Als de school dit opnieuw gaat bekijken worden nieuwe 
ouders hier ook bij betrokken. 
 

Provinciale voorleeskampioenschappen  

Afgelopen woensdag is het Veronique Lemsom gelukt om 
eerste te worden bij de halve finale van Zeeland. Op facebook 
kunt op een filmpje zien en horen hoe goed zij voorlas uit 
“juffrouw Pots” van Tosca Menten. Ze gaat nu door naar de 
finale welke zaterdag 13 april in Middelburg plaats vindt. 
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Tekenwedstrijd blikmuseum  

Het blikmuseum “de blikvanger” bestaat 25 jaar. Mevrouw Heiligers wil dat vieren met de kinderen 
van Stapelhof, zoals ze dat bij elk lustrum al heeft gedaan. Er wordt dus weer een kleurwedstrijd 
georganiseerd. Deze week heeft mevrouw Heiligers de kleurplaten zelf in de klassen uitgedeeld. 
Kinderen mogen hun tekening versieren met stickers en glitters wanneer ze dat willen.  

De tekeningen moeten na de vakantie op school ingeleverd worden. Deze worden dan door een 
echte jury beoordeeld en de prijswinnaars krijgen persoonlijk een bericht wanneer ze de prijs kunnen 
ophalen in het museum. 

Schaaktoernooi  

Volgende week woensdag zullen 2 teams van Stapelhof mee doen met eilandelijke 
schaakkampioenschappen. Wij wensen Rosalie, Norah, Niels, Marit, Quinten, Jimi, Veronique, Femke  
en Jessie heel veel succes!                  

 
Hierboven foto’s van de generale repetitie onder leiding van schaakmeester Jack Weeland. Niels was 
helaas door ziekte niet aanwezig. 



Nieuws van de OR   
De huidige leden van de OR waarvan de termijn vervalt t.w.: Simone van Elst (Daan gr 8 en Sanne gr 
6) stelt zich herkiesbaar als lid, Jacolien Kiesenberg (Björn gr 4) stelt zich herkiesbaar als secretaris en 
Karin van de Velde (Matthijs gr 4 en Lotte gr 3) stelt zich herkiesbaar als voorzitter.  
Als je het leuk vind om het OR-team te komen versterken dan kun je je opgeven voor één van deze 
functies, stuur dan uiterlijk voor 1 maart 2019 per mail je aanmelding op met je naam, naam kind, 
groep kind en voor welke functie, naar ouderraadrenesse@hotmail.nl. 

Indien er na 1 maart meer kandidaten zijn voor een bepaalde functie dan zal er op 18 maart een 
verkiezing zijn waarbij alle ouders een stem kunnen uitbrengen op een kandidaat. 

Nieuws van Thijs (GVO) 

        

Bijna voorjaarsvakantie! Afgelopen weken zijn wij van het 
begin van alles in gesprek gegaan over evolutie en 
schepping. Wij hebben nagedacht over de verhalen en 
onze eigen versies gemaakt. Wij zijn wat dieper in het 
scheppingsverhaal gedoken om te kijken wat wij hier mee 
kunnen. De leerlingen halen daar een duidelijk 
rentmeesterschap verhaal uit. Een missie dat wij allemaal 
ongeacht onze geloven of achtergronden samen 
verantwoordelijk zijn voor deze aarde. Dat wij meer dan 
de dieren of de planten de regie hebben en wij er helaas 
vaak een potje van maken.  
 

Vervolgens zijn wij gaan nadenken over onze eigen geloven en onze eigen uniekheid daarin. Iedereen 
gelooft eigenlijk wel iets of in iets. Dat is soms heel gevoelig en heel belangrijk  voor een mens.  In de 
bovenbouw hebben wij kennis gemaakt met een aantal verhalen van verschillende gelovige 
kinderen, maar ook kinderen zonder een duidelijk geloof. Wij zijn hierover in gesprek gegaan, over 
wat je hier mee kan doen en hoe je hier mee om moet gaan.  
De onderbouw is druk aan het uitzoeken samen met beer wat geloven eigenlijk is. Beer gelooft dat 
hij alles kan, vanuit een geloof in onszelf gaan wij op zoek naar wat geloven eigenlijk is. Wij zijn nu 
druk bezig een trekpop te maken, waarvan wij geloven dat hij straks natuurlijk van alles kan. Tof dat 
weer de tijd nam om dit stukje te lezen! Fijne vakantie alvast! Thijs  

Nieuws van Tyka (BOS 

 
Wat een leuke weken waren het weer! In groep 1-2 hebben we gelezen over een gulzige geit die 
allemaal rare dingen opat. Ook hebben we gelezen over een meisje dat graag een dino als huisdier 
wilde! Natuurlijk heb ik ook even aan de kinderen gevraagd of zij dat ook zouden willen. De 
antwoorden waren erg verdeeld, haha! 
 
In groep 3-4 hebben we het project over Roald Dahl afgesloten. De Fantastische Meneer Vos was de 
favoriet van de klas! Daarom lees ik daar volgende week nog een stukje in verder. 
 
Eindelijk hebben we de mysterieuze kist uit Egypte opengemaakt in groep 5-6! Maashi! En we 
hebben de lessen afgesloten met Dummie de Mummie. Tja, wat zat er nou in de kist? Dat hebben de 
kinderen waarschijnlijk mee naar huis genomen... Het is erg bijzonder! 
 
In groep 7-8 zijn we erachter gekomen welke boeken de superstars van de klas zijn! Nerd Alert, Lotte 
Wirwar en Tom Groot deden het erg goed in de ranking. 
Ook ben ik gaan kijken bij de voorleeswedstrijd om te kijken hoe Veronique het deed. Het was echt 
super! Geen wonder dat ze door is naar de volgende ronde :) 
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Nieuws uit groep 3/4 
Wat een indrukwekkende presentatie kregen we van Quinten en Veronique over de plastic soep. Dit 
was de start van het project: ‘Plastic soep’. De kinderen waren gelijk erg betrokken bij dit onderwerp. 
In de klas zijn we het afval nu ook aan het scheiden. Met de hele school hebben wij samen een 
kunstwerk gemaakt, met het afval wat van het strand afkomstig is. Het kunstwerk is nu te 
bewonderen in de hal. 
In groep 4 zijn we bij rekenen begonnen met de digitale klok. We lezen hele- en halve uren af. 
Daarnaast zijn wij begonnen met het leren van de tafel van 4. Het blijft belangrijk om de behaalde 
tafels, ook thuis, te blijven herhalen. Net als de omgekeerde som, bijvoorbeeld ?x2=20, is goed om te 
oefenen.  
In groep 3 zijn we aan het springen op de getallenlijn met sprongen van 10 en huppen van 1. Hoe 
spring je nu makkelijk naar 19? Daarnaast zijn wij nog druk aan het oefenen met de getallenlijn t/m 
30: wat zijn de buurgetallen van ..?  
Wij wensen jullie alvast een fijne vakantie! 

Nieuws uit groep 5/6 
De afgelopen weken hebben de kinderen hard gewerkt aan de Aardrijkskunde- en 
Geschiedenisopdrachten. Wij hopen donderdag en/of vrijdag na de vakantie 'open klas'  te houden, 
zodat u kunt zien en horen waar uw zoon/dochter met geschiedenis aan heeft gewerkt. De exacte 
datum/tijd hoort u nog. 
Keet in de kerk was weer fantastisch; wat interessant om een orgel van dichtbij te bekijken. 
We zijn druk bezig met klokkijken; digitaal en analoog. Wilt u thuis oefenen met uw zoon/ dochter? 
De komende 5 weken werken de kinderen thuis en/of op school aan een werkstuk over een zelf 
gekozen onderwerp. We werken in de klas aan het werkstuk, maar ook thuis mag er aan het 
werkstuk worden gewerkt! Wilt u zorgen voor een usb-stick? 

Hieperdepiep! 

           

Februari 
23 Gijs Leeuwe uit groep 6 
Maart 
2 Nani Jochem uit groep 1 
5 Selina Abo Nabout uit groep 8 
7 Bjorn Kloet uit groep 4 
8 Liselotte Horst uit groep 3 
11 Eve Oudesluijs uit groep 5 
18 Fedde Raats uit groep 7 
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