
 

Nieuwsbrief  

nummer 14                                                                        29 maart 2019 

Voor de kalender 

2 april Buitenlesdag met o.a. tennisclinic groep 3 t/m 8 

OR 

3 april Grote rekendag 

Schoolvoetbal jongens en meisjes  

4 april Groep 7 theorie-examen verkeer  

9 april Nationale buitenlesdag 

Tennisclinic groep 3 t/m 8 

10 april Groep 7/8 Duinrell (prijs hoge opbrengst kinderpostzegels) 

12 april Koningsspelen 

Nieuwsbrief 14 

 

Faqta  

Wij zijn na de laatste studiedag in alle groepen gestart met Faqta. 
 
Faqta is een programma voor het basisonderwijs gericht op talentontwikkeling en kennis van de 
wereld. Naast de vakken voor wereldoriëntatie (aardrijkskunde, geschiedenis en natuur & techniek) 
zullen we dit schooljaar ook aandacht besteden aan kunst & cultuur, wetenschap en 
burgerschapsvorming. 
 
Onderzoekend en ontdekkend leren staat bij Faqta centraal, waarbij kinderen veel samenwerken en 
zelfstandig werken. Faqta is thematisch opgebouwd en er wordt geïntegreerd aan alle vakken 
gewerkt. Ook is de leerlijn digitale geletterdheid bij Faqta geïntegreerd. Iedere groep heeft nu zijn 
eigen thema: 
groep 3 en 4 - kalenders en feesten  
groep 5 en 6 – weer en landschap 
groep 7 en 8 – wereldoorlogen en holocaust. 
Op de site faqta.nl en in bijgaande flyer leest u meer over de achtergrond van de methode Faqta. 

 

http://tstaepelof.obase.nl/


Terugblik klassenbezoek ouders 

Deze week was het druk op school. Iets minder dan de helft van de ouders heeft deze week gebruik 
gemaakt van de mogelijkheid om een les in de klas van zijn kind bij te wonen. Wij willen deze ouders 
bedanken voor hun belangstelling. 
Zomaar een aantal reacties: Het is heel leuk, mooi en goed om……………….. 
-je kind in een andere situatie te leren kennen. 
-je eigen kind te observeren. 
-de organisatie te zien. het is een “georganiseerde mierenhoop” in groep 1/2. 
-de interactie tussen de leerkracht en de kinderen te zien.  
-dat mijn kind het leuk vindt dat ik kom kijken. 
-een beeld te krijgen hoe het in de klas gaat. Het is een geoliede machine. 
-te zien hoe goed mijn kind luistert en mee doet. 
-te zien hoe rustig de kinderen binnen komen en hoe zelfstandig hun boek pakken en gaan lezen. 
-het plezier wat ze onderling hebben in de klas. 
-de leerkrachten te zien en hoe positief ze kinderen benaderen. 
-te zien hoe de leerkracht overzicht houdt en alle kinderen probeert te betrekken. 
-te zien hoe subtiel kinderen gecorrigeerd worden op hun gedrag zonder dat andere kinderen dat  
 merken. 
-een taalles bij te wonen waarbij alle kinderen antwoord geven op hun wishbordje. Op deze manier  
 doen alle kinderen actief mee. 
-te ervaren hoe zachtjes de leerkracht praat en hoe rustig de kinderen hierdoor worden. 
-de fijne sfeer die er heerst te ervaren. 

groep Totaal aantal 
leerlingen in de groep 

Totaal aantal ouders 
die zijn geweest 

Percentage opkomst 

1 11 8 73% 

2 6 5 83% 

3 6 3 50% 

4 12 4 33% 

5 11 8 72% 

6 12 4 33% 

7 11 0 0% 

8 10 1 10% 

Totaal 79 33 44% 

In de jaarplanning (jaarkalender) zullen voortaan deze kijkmomenten worden opgenomen. 
 

 

A.s. woensdag 3 april doen wij mee aan de landelijke ‘Grote Rekendag’. Het thema van dit jaar is: 
‘Uit verhouding’. Kinderen verkennen tijdens deze dag situaties waarin sprake is van verhoudingen. 
In veel van de activiteiten zijn de verhoudingen anders dan je verwacht. Bij het aanpakken van de 
problemen zijn kinderen bezig met het domein verhoudingen, maar ook met meten en meetkunde.  
Voor de schoolbrede start hebben wij een leuk idee waarbij wij de hulp van vijf ouders nodig 
hebben vanaf 08:15 uur tot ongeveer 09:00 uur. Wie wilt ons helpen? Graag opgeven bij Joni 
(leerkracht groep 5/6).  
Deze ‘Grote Rekendag’ willen wij gezamenlijk met de kinderen en ouders/verzorgers afsluiten om 
12:00 uur. Dit willen wij doen met een modeshow waarbij kinderen ‘uit verhouding’ gekleed zijn, dit 
wil bijvoorbeeld zeggen met een te grote trui of juist te kleine kleren. Daarbij kunnen ze ook 
voorwerpen dragen die veel groter of kleiner zijn dan in werkelijkheid.  
Wij vragen de kinderen om woensdag 3 april iets mee te nemen wat uit verhouding is!  

 



 

Buitenlesdag 2 april 

Op 2 april doen wij met onze school mee aan de Nationale Buitenlesdag. Dit is een initiatief van 
Jantje Beton en IVN, waarmee zij alle basisscholen in Nederland oproepen om les in de buitenlucht te 
geven.  

Onze leerkrachten hebben allerlei leuke buitenlessen op en rond het schoolplein bedacht om op 2 
april te doen! 

Kinderen vinden buitenlessen leuk, leerzaam én een fijne afwisseling op de lessen binnen. En een 
uitdagende buitenles stimuleert niet alleen beweging, maar de combinatie van natuurlijk daglicht en 
frisse buitenlucht zorgt er ook voor dat kinderen zich daarna beter kunnen concentreren in de klas. 

Tennisclinic 2 april 

Tennisvereniging Scelveringhe in Renesse heeft de leerlingen van groep 3 t/m 8 uitgenodigd voor een 
clinic waarin de kinderen kunnen kennismaken met deze sport. Deze lessen worden ook op de 
buitenlesdag gegeven. Wanneer u in de gelegenheid bent, kunt u een kijkje komen nemen. De 
groepen zijn als volgt ingedeeld: 

  9 uur - groep 3 en 4 
10 uur - groep 5 en 6 
11 uur - groep 7 en 8 

Wij adviseren om deze dag de kinderen soepel zittende kleding en (sport)schoenen aan te (laten) 
doen of mee te geven. 

Verdrietig bericht  

                                          Golven kun je niet tegenhouden. 

                                             Maar je kunt leren surfen.  

                                                                       Joseph Goldstein 

Deze week ontvingen wij het verdrietige bericht dat na een kort ziekbed op 25 maart de man van juf 
Tineke Kleiss is overleden. Juf Tineke heeft voor haar pensioen altijd op ‘ ’t Staepelhof’ gewerkt. Na 
haar pensioen komt ze 2 keer per week als vrijwilliger bij ons op school om de leerkrachten te 
ondersteunen. 
Wij condoleren Tineke met het grote verlies en wensen haar alle kracht toe in deze moeilijke tijd.  
Voor degene die haar een kaartje willen sturen is haar adres Heerenisstraat 21, 4323LS  Ellemeet. 

 

 

 



Verslag laatste gesprek n.a.v. klacht juni 2018 

Donderdag 21 maart hebben we een afrondend gesprek gevoerd met Ewald de Keijzer naar 
aanleiding van de brief die vorig jaar naar hem is gestuurd. In deze brief uitten wij, Karin, Lobke & 
Joan, onze zorgen omtrent alle onrust en wisselingen binnen het team & directie van “ Stapelhof”. 
Deze brief is door bijna alle ouders van onze school ondertekend, vandaar dat we jullie via de 
Nieuwsbrief op de hoogte willen houden.  
 
Dit gesprek was het derde en laatste gesprek en vond plaats in het kantoor van Obase. Ingrid was 
hierbij ook aanwezig.  
 
We zijn tot de conclusie gekomen dat er inmiddels weer meer rust is op school. Er is dit jaar geen 
wisseling geweest in het team. Dat heeft een goede uitwerking op de kinderen. De betrokkenheid 
van ouders bij de activiteiten is erg groot.  
 
Verder zijn er chromebooks ter sprake gebracht, evenals de formatie van volgend jaar. De 
chromebooks komen er. Het team ziet deze adaptieve manier van werken als een verbetering en 
verrijking van het onderwijs.  
Over de formatie van volgend jaar is nog niets bekend. Niet het aantal groepen of de samenstelling 
hiervan. Uiteraard zijn wij, net als alle andere ouders, daar erg benieuwd naar. Er is afgesproken dat 
dat zodra daar nieuws over is, dat dat zo snel mogelijk gecommuniceerd wordt.  
 
Wij hebben een goed gevoel bij alle ontwikkelingen die nu gaande zijn en zien de toekomst van het 
“Stapelhof” positief tegemoet.  
 
Met hartelijke groet,  
Karin, Lobke en Joan  
 

Nieuws van Tyka (BOS) 

Na de voorjaarsvakantie zijn we weer begonnen met leuke projecten! 
In groep 1 t/m 4 zijn we bezig met kunst. Het is namelijk Kinderkunstweek! 
Iedere week hangen we een schilderij op in het 'meeneem museum' dat ik bij heb. 
Intussen hangen er al 2 schilderijen. Eerst hebben we boeken gelezen over musea. In groep 1-2 
hebben we 'Zwaan krijgt stippen' gelezen. Dit gaat over het Kröller-Möller museum. In groep 3-4 
hebben we 'Kobe maakt een museum gelezen' 
Deze week hebben we 'Ik ben een kunstenaar' gelezen. Dit gaat over een kleine kunstenaar die graag 
de muren als schilderdoek gebruikt.. oeps.. 
  
In groep 5 t/m 8 zijn we bezig met de Nederlandse Kinderjury. 
De tijd dat de kinderen kunnen stemmen op alle kinderboeken uit 2018, zodat het misschien 
verkozen wordt tot leukste boek van dat jaar! Tijdens deze lessen gaan we vooral lekker aan de slag 
met boeken. 

Kijk voor meer informatie zeker eens op http://www.kinderjury.nl. 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.kinderjury.nl./


Nieuws uit groep 3/4 
Sinds deze week lopen sommige kinderen soms naar een verkeerde plek. Er zijn namelijk nieuwe 
groepjes in de klas!  
In de klas zijn we met elkaar aan het oefenen met het op tempo rekenen van sommen. In één minuut 
proberen we namelijk zoveel mogelijk sommen te maken. Daarna tellen we alle goed gemaakte 
sommen bij elkaar op per groep en deze score houden wij bij in een tabel. Wij proberen onze 
groepsscore en eigen score steeds te verbeteren. Groep 3 rekent op tempo met plussommen t/m 10 
en groep 4 plus- en minsommen t/m 20. 
Met Veilig Leren Lezen zijn wij in groep 3 gestart met kern 9. In deze kern leren de kinderen 
samenstellingen lezen en schrijven, zoals broekriem en hijskraan, woorden met 3 medeklinkers 
vooraan of achteraan, bijvoorbeeld struik en worst. Ook leren we woorden die eindigen op –aai, -ooi 
en oei. De “kleefletter” komt ook aanbod. Hiermee bedoelen we woorden zoals berg en wolf. Soms 
worden deze woorden niet correct uitgesproken waardoor men berug zegt. Vandaar dat we over een 
“kleefletter” praten. De r en g plak je aan elkaar, er komt geen andere letter tussen. 
Afgelopen dinsdag hebben wij een winkel geopend in groep 3. Bij rekenen zijn wij namelijk bezig met 
het samenstellen van bedragen t/m 50 cent, bijvoorbeeld: ‘Ik heb 12 cent betaald, één lolly kost 2 
cent. Hoeveel lolly’s heb ik gekocht?’ Of: ‘Een potlood kost 46 cent, hoe betaal je?’ Met nep geld zijn 
wij hiermee aan het oefenen, want het rekenen met centen blijft lastig. 
In groep 4 zijn wij bij taal en spelling thema 6 aan het afronden. Woorden als apenstaartje, hekje, 
pictogram zijn besproken, maar ook stilleven, landschap, voorgrond en achtergrond. De kinderen 
hebben geleerd een zin langer te maken met een wanneerdeel. Dit doe je door te vragen: 
wanneer……….? Ook hebben de kinderen geleerd dat bij een werkwoord een wie-deel hoort. Het 
wiedeel bepaal je door te vragen: wie………..? Verder leren de kinderen zelfstandige naamwoorden in 
het meervoud te zetten. Bij spelling hebben we geleerd dat je na een korte klank vaak –cht schrijft.  
Ook komen verkleinwoorden met –je, -tje en -pje dit thema aan de orde en woorden met eind –d die 
klinken als t. De kinderen kunnen deze categorieën ook thuis oefenen met www.spellingoefenen.nl 
(wij gebruiken de methode ‘Taal actief’ en het gaat om thema 6). 
Bij rekenen werkt groep 4 in blok 9, waarbij wij de tafel van 4, de verwisseleigenschap (4X5 en 5x4) 
en de strategie van één meer of één minder bij vermenigvuldigen (ik weet 5x6, dus 6x6=) leren. Ook 
leren wij het aflezen van hele en halve uren op een digitale klok, en een concrete geldsituatie 
verbinden aan een optel- of aftrekopgave t/m 100 uitrekenen.  
Naast lezen, taal, spelling en rekenen zijn wij ook begonnen met Faqta, onze nieuwe wereldoriëntatie 
methode. Wij zijn gestart met het thema ‘Kalenders en feesten’. Een onderdeel is het samen kijken 
van filmpjes en maken van opdrachten op de computer. Per computer is er maar één koptelefoon, 
daarom zou het handig zijn als de kinderen hun eigen oortjes/ koptelefoon meenemen.  
Ook is er natuurlijk nog tijd voor andere dingen. Zo is er a.s. dinsdag 2 april een buitenlesdag en gaan 
wij tennissen. Ook hebben wij a.s. woensdag 3 april ‘de Grote Rekendag’. 
 

Nieuws uit groep 5/6   
Enige tijd geleden hebben we het project Middeleeuwen afgesloten. Wat leuk dat er ouders zijn 
komen kijken naar de presentaties en projecten. De kinderen zijn in een groepje op een eigen manier 
bezig geweest met het verwerken van de stof! 
Het planbord en de weektaak is verder uitgebreid; wat werken de kinderen fijn samen en wat leren 
ze veel van elkaar. Afgelopen donderdag hebben we de parachute mogen bekijken en deze ook in 
werking gezien. 
Deze week zijn we ook begonnen met faqta. De kinderen zijn erg enthousiast over de manier hoe de 
stof aangeboden wordt. 
Na de toets van blok 7 gaan we volgende week verder met het nieuwe blok rekenen. De kinderen 
werken weer aan verschillende doelen. De deelsommen (met rest) en in groep 6  de staartdelingen 
zijn belangrijke en terugkerende doelen. Omdat voor deze onderdelen het van belang is om de tafels 
te kennen, vragen wij u uitdrukkelijk deze te oefenen (in de auto, tijdens het eten, korte momenten 

http://www.spellingoefenen.nl/


die tussendoor kunnen, enz). Op school hebben de kinderen een tafelkaart, zelf geven ze aan welke 
tafel zij beheersen en tekenen deze af.  
Volgende week lekker buitenles op dinsdag, daar hebben we zin in. We hopen op mooi weer. 
De werkstukken zijn ingeleverd en we mogen zeggen; wat een mooie resultaten. Hard gewerkt en 
een grote diversiteit aan onderwerpen. De juffen hebben de komende week genoeg te lezen.  
 

Hieperdepiep! 

 

 
30 maart     Amy Verberk uit groep 8 
  8 april       Lotte Ridderhof uit groep 8 
12 april       Quinten Everaers uit groep 8 
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