
 

 

De Nieuwsbrief  
0111-461543                                                                                                           
www.obase.stapelhof.nl 

nummer 16                                                                       10 mei 2019 

Voor de kalender 

14 mei Schoolfotograaf 

15 mei Keet in de kerk groep 5/6 (ouders zijn ook welkom) 

16 mei Klankbordgroep  

17 mei Schaken  

20 mei oudergesprekken groep 8  

23 en 24 mei Kunstenaar in de klas groep 5/6 

24 mei  Nieuwsbrief 17 

27 t/m 29 mei Kamp groep 8  

 

Afronding schooljaar  

Nog 8 weken en dan is het schooljaar al weer voorbij. Naast het goed afronden van dit jaar, ligt onze 
focus samen met de MR ook op de formatie en groepsindeling voor komend schooljaar. 
Het leerlingenaantal daalt naar 70 leerlingen bij de start van het nieuwe schooljaar. Dit geeft Stapelhof 
recht op 3,6 leerkrachten, wat niet voldoende is om met 4 groepen te starten. 
Dit betekent ook dat 1 leerkracht komend schooljaar elders binnen de stichting Obase aan de slag zal 
gaan. Momenteel zijn hiervoor de gesprekken in volle gang. Wanneer hierover meer duidelijkheid is 
kunnen wij ook bekend maken welke leerkrachten de groepen gaan bevrouwen.  
 
Wij starten komend schooljaar met 3 groepen. Dat is nieuw voor Stapelhof en vraagt een goede 
voorbereiding. Wij denken in kansen en zien hierdoor de mogelijkheid ontstaan dat een aantal dagdelen 
per week 2 leerkrachten samen de verantwoordelijkheid delen voor het geven van onderwijs aan enkele 
of alle leerlingen in de groepen. De grootste winst zit wat ons betreft in het beter kunnen omgaan met 
de onderwijsbehoeften van leerlingen.  
 

De indeling van de groepen ziet er als volgt uit: 
Groep 1, 2 en 3  
Groep 4, 5 en 6  
Groep 7 en 8  
Zodra er meer informatie is, delen wij dit met u in de volgende 
nieuwsbrief. 
  
 

 

http://www.obase.stapelhof.nl/
http://tstaepelof.obase.nl/
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=oIFw%2bTeh&id=27002071A8993A48DB79F9E78C31073DB33F995E&thid=OIP.oIFw-TehXUSWQWw4MZcXdQHaHa&mediaurl=https://leadx.org/wp-content/uploads/2017/04/Puzzle-Pieces2.jpg&exph=1080&expw=1080&q=puzzel&simid=607992343707256424&selectedIndex=1


Uitslag IEP-eindtoets groep 8  

 

Volgende week woensdag kunnen wij de uitslag al op 
internet inzien. Wij zullen de rapportages uitprinten en 
donderdag met een leeswijzer in een gesloten envelop 
meegeven aan de kinderen.  
In deze envelop zit ook u een uitnodiging voor een 
gesprek op maandag 20 mei om de rapportage met 
Miranda en Ingrid te bespreken. 
De papieren (officiële) uitslag ontvangen wij per post een 
week later. Ook deze zal aan uw kind mee naar huis 
gegeven worden. 

 

Nieuws van Thijs (GVO) 

 

En de meivakantie is alweer voorbij, wij zijn nu weer 
een week bezig. Even zijn wij gaan voortborduren op 
het paasfeest en wat wij daar nog voor vragen over 
hebben. Sommige van ons hadden ‘de Passion’ gekeken  
en zaten vol met vragen en verschillen uit de 
verhalen die wij hadden besproken en de uitvoering 
van ‘de Passion’. 
Vervolgens zijn wij gaan kijken wat dit feest te maken 
heeft met vrijheid, wij zijn in groepjes over vrijheid 
gaan nadenken en daarna in klassenverband erover 
gaan praten.  

Welke vrijheden heb jij eigenlijk allemaal in Nederland? En welke vind jij het fijnste? Heb je dit 
eigenlijk wel eens gevierd, of hier bij stilgestaan? Hoe doe je dat dan? 
Met de bovenbouw hebben wij de grondwet bekeken en de vrijheden die hierin beschreven staan. 
De leerlingen kunnen vaak een hele hoop vrijheden uitleggen, maar lopen soms ook vast tussen onze 
rechten en plichten. Bijvoorbeeld het recht op onderwijs en de onderwijsplicht, dat is altijd een mooi 
onderwerp voor discussie. 
In de onderbouw hebben wij een verhaal gehoord over blinden die voor het eerst een olifant zagen, 
of eigenlijk voelden. Allerlei verschillende ideeën ontstonden over diezelfde olifant die niemand had 
gezien. Wij zijn gaan nadenken over hoe ideeën ontstaan, of eigenlijk hoe geloof ontstaat en dat je 
eigenlijk best vaak iemand moet geloven zonder dat je het zeker kunt weten. Wat wel fijn is als je 
samen over hetzelfde onderwerp nadenkt en zo samen tot het beste antwoord kan komen over 
dingen die je zelf niet zeker weet.  
Tof dat je weer de tijd nam om dit te lezen! Groet, Thijs 
 

Nieuws van de OR- schoolfotograaf 
 
Op 14 mei komt de schoolfotograaf. U heeft 14 april een mail 
met uitleg ontvangen met de onderstaande link om een tijd te 
reserveren voor een foto met broers en/of zussen die niet op 
school zitten. De fotograaf zal foto’s gaan schieten op een 
witte achtergrond, hij adviseert om de kinderen fleurig en 
zomers te kleden. 
Voor vragen kunt u terecht bij  
Jacolien Kiesenberg of Marianne Coppoolse. 
https://www.erickonings.nl/reserveren-broerzus-foto/ 

                 

 

https://www.erickonings.nl/reserveren-broerzus-foto/
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwic1_DEiK7eAhWB-6QKHZBjBtgQjRx6BAgBEAU&url=https://twitter.com/pcgvo&psig=AOvVaw0U14OgZSJCpd08qkf4vGP9&ust=1540985514343075
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=YUOx8cs/&id=B8CD1155D5EAE342D53303E0439150E3A8466F73&thid=OIP.YUOx8cs_0GU0vpqonE6I2AHaFi&mediaurl=http://www.bs-christoffel.nl/wp-content/uploads/2014/09/schoolfotograaf-298x223.png&exph=223&expw=298&q=schoolfotograaf&simid=608028722054824822&selectedIndex=5


Nieuws uit groep 3/4  
We zijn in de klas begonnen met Gynzy. De Chromebooks komen pas 22 mei, maar ook op de 
Predia’s kunnen we alvast wegwijs worden. We hebben geoefend met spelling en rekenen. De 
kinderen krijgen direct feedback op hun gemaakte werk, wat erg fijn is. 
Nog niet alle kinderen hebben eigen oortjes of een koptelefoon mee naar school genomen. Bij Gynzy 
worden de opdrachten voorgelezen, waardoor het gebruik van oortjes of een koptelefoon nodig is.   
In de klas zijn we ons alvast aan het voorbereiden op de vraagstelling van de Cito toetsen die in juni 
starten. We oefenen veel met redactiesommen. Dit zijn sommen waarbij de som in een verhaaltje 
verstopt zit.  
Op de site https://wijzeroverdebasisschool.nl/ vindt u uitleg én gratis oefenmateriaal voor rekenen 
en spelling zoals die ook bij Cito getoetst worden. 
We adviseren om thuis samen te lezen en de tafels te blijven herhalen. 
 

Nieuws uit groep 5/6 
 
Nog 8 weken en dan is het al vakantie. De komende weken hard 
werken en veel uitjes!  
Aanstaande woensdag 15 mei is de laatste Keet in de kerk van 
dit schooljaar. De voorstelling sluit aan bij de viering van 800 
jaar Zierikzee. Ook ouders zijn welkom! We zijn nog op zoek 
naar 3 auto's. Wilt u rijden, dan graag doorgeven aan de juf. We 
vertrekken 10.30 uur en zijn om 12.00 weer terug op school. 
16 mei hebben we een uitstapje naar Bruinisse: museum, eten 
bij de Bru17 en genieten van de natuur! 
Vrijdag 17 mei dictee Thema 7. 
De kinderen hebben van de juf een datum doorgekregen voor 
het houden van een boekbespreking, we zijn benieuwd naar de 
presentaties!  
Onze klas is uitgekozen om 23 en 24 mei samen met kunstenaar 
Marieke Busser iets te maken voor de ‘Kunstschouw”. Onze 
werkstukken zullen tijdens de Kunstschouw te bewonderen zijn 
in het Fletcher Landgoedhotel Moermond.  

                   

 
 

Hieperdepiep! 

 

11 mei   Leah Everaers uit groep 6 wordt 10 jaar 
                                           12 mei   Sofie Winkels uit groep 4 wordt 9 jaar 

         18 mei   Keano Zimmermann uit groep 5 wordt 10 jaar 

https://wijzeroverdebasisschool.nl/
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=oOVd3Ksj&id=8448D2528DFDDD36E6B466204C9930AD891CBA4A&thid=OIP.oOVd3KsjfOo1ZBqTrweXdwHaHa&mediaurl=https://www.vlaggenclub.nl/media/catalog/product/cache/1/thumbnail/800x800/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/v/l/vlag-hoera-ik-ben-jarig_1.jpg&exph=800&expw=800&q=jarig&simid=607988156100184835&selectedIndex=17

