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Voor de kalender 

27 t/m 29 mei Kamp groep 8  

30 en 31 mei Hemelvaartsvakantie 

3 t/m 14 juni  CITO E-2019 groep 3 t/m 8 

4 juni Ouderraadvergadering  

14 juni Schoolreis 

Verslag klankbordgroep 16 mei 

Bijeenkomst klankbordgroep Stapelhof donderdag 16 mei van 19.00 uur -20.45 uur. 
Aanwezig namens ouders: Lobke, Carlien, Esther, Elenita, Rachel en Mark 
Aanwezig namens school: Ingrid 
Terugkoppeling vorige klankbordgroep bijeenkomst: 
-Rapporten worden in juni voor de rapportgesprekken meegegeven. 
-Huiswerk: het team heeft gezamenlijk beleid gemaakt over huiswerk. Bij de start van komend 
schooljaar zal de school de ouders hierover informeren.  
-Chromebooks: volgende week worden er Chromebooks geleverd waar de kinderen individueel mee 
aan de slag kunnen.  
-Continurooster: in samenspraak met de MR is de oriëntatie op de invoering van een continurooster 
is een jaar uitgesteld. Reden is dat er voor het komend schooljaar al veel veranderingen zullen zijn.  
Groepsindeling 
Gezien het dalende aantal leerlingen op de school is er de afgelopen weken overlegd over een 
nieuwe indeling van de groepen. Zie ook de toelichting van Ingrid in deze en afgelopen nieuwsbrief. 
Binnen de klankbordgroep is over de uitkomst gesproken en voor- en nadelen benoemd. Er is door 
Ingrid uitgelegd hoe het team tot deze weloverwogen keuze is gekomen. Er is gekeken naar het 
aantal leerlingen per groep. Daarnaast is er gekeken naar de onderwijsbehoeften van de kinderen in 
iedere groep en welke combinatie van groepen daarbij het beste is.  
De invulling en de uitwerking op de aanwezigheid van welke leerkracht op welke dagen aanwezig is, 
leest u verderop in de nieuwsbrief. Ingrid meldt dat de leerkrachten allemaal heel enthousiast zijn en 
dat zij veel voordelen zien. Leerkrachten zien in het nieuwe concept waarbij ‘meer handen in de klas’ 
uitgangspunt is, veel mogelijkheden om samen te werken en kinderen nog beter te begeleiden. 
Regioschool 
Dit punt komt nog even zijdelings aan bod. De verwachting is dat de huisvestingsaanvraag pas begin 
2020 wordt genomen en daarin staat nog niet waar de school zou moeten komen.    
Rondvraag:  
Er wordt gevraagd wat de regels zijn omtrent fietsen op het schoolplein. De regels zullen opnieuw 
besproken worden in de klassen om voor iedereen (ook de BSO kinderen) een veilig schoolplein te 
bieden.  
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Chromebooks 

Woensdag werden er 64 chromebooks op school afgeleverd. De leerkrachten hebben aansluitend 
een starttraining gehad om hiermee te werken. 
We gaan starten met het verwerken van de oefenstof voor rekenen en spelling. 
Het is voor nu voor ons nog even een ontdekkingstocht hoe de Chroombooks met Gynzy het best in 
de praktijk te gebruiken zijn. We zoeken hierbij naar de meest optimale inzet van dit middel.  
Zodra wij zover zijn, zullen wij ouders (wellicht samen met kinderen) uitnodigen om te laten zien hoe 
het werkt.  

Uitslag IEP-eindtoets groep 8 
Alle leerlingen en ouders uit groep 8 hebben vorige week de rapportage van de toets ontvangen. De  
commotie die er deze week over de eindtoets in het nieuws was, heeft gelukkig voor Stapelhof geen 
gevolgen. 
Deze week hebben de leerkrachten met ouders en leerling de rapportage toegelicht en besproken. 
Alle leerlingen hebben de toets naar verwachting gemaakt en stromen uit naar de vervolgschool 
waar zij zich hebben aangemeld. 
Aan het einde van het schooljaar stromen er dus tien leerlingen van Stapelhof uit naar het voortgezet 
onderwijs. Ze gaan naar:  
- Pieter Zeeman Zierikzee VMBO basis      
- Pieter Zeeman Zierikzee VMBO basis/kader   
- Pieter Zeeman Zierikzee VMBO kader   
- Pieter Zeeman Zierikzee VMBO kader/theoretisch 
- Pieter Zeeman Zierikzee HAVO   
- Pieter Zeeman Zierikzee VWO   
- Ostrea-Goes HAVO      
- Isaac Beeckman-Goes HAVO  

Brief voor groep 7/8 van burgemeester Rabelink 
 

Beste meisjes en jongens,   

Op zaterdag 4 mei stonden we stil bij iedereen die, sinds het uitbreken van de Tweede 
Wetreldoorlog, slachtoffer is geworden van oorlogsgeweld. 

De wereld heeft na het einde van de Tweede Wereldoorlog nog geen dag zonder oorlog gekend. 
Vrede en vrijheid zijn nooit vanzelfsprekend geweest. Voor jullie is vrijheid gewoon. Jullie weten 
gelukkig niet hoe het is om in angst te moeten leven. 

Door jullie aanwezigheid bij de 4 mei herdenking, hebben jullie laten zien dat jullie stilstaan bij wat er 
vroeger gebeurd is en nadenken over wat dat betekent voor de toekomst. Ik vind dat erg belangrijk, 
want jullie zijn degenen die straks vorm en inhoud moeten geven aan de vrijheid. Aan jullie verhalen 
was bijzonder veel aandacht besteed. Ik was onder de indruk van jullie bijdragen. Ik vind het erg fijn 
dat jongeren zoals jullie nadenken over het feit dat vrijheid niet vanzelfsprekend is.  

Hartelijk dank voor jullie waardevolle bijdrage.  

Met vriendelijke groet, 
G.C.G.M. Rabelink 
Burgemeester   



Avondvierdaagse  
 
Vandaag krijgen alle kinderen een 
inschrijfformulier mee. Hiermee kunnen zij 
zich opgeven voor de avondvierdaagse in 
Haamstede. Deze vindt plaats van dinsdag 
18 t/m vrijdag 21 juni. 

Dit jaar is nieuw dat er de mogelijkheid is 
voor jongere kinderen, om alleen de laatste 
avond mee te lopen.   

Deze avond wandelen we 5 km en na afloop krijgen deze kinderen ook een echte medaille.  
De kosten €3,25 per persoon voor de 5 en 8 km en €2,00 wanneer er alleen de laatste avond 
wordt meegelopen. 
Opgeven kan tot 17 juni door het inschrijfformulier met gepast geld in een enveloppe in te 
leveren bij de leerkracht. 
 

Stukje van Tyka (BOS) 
Wist je dat door 15 minuten (voor)lezen per dag een kind 1000 nieuwe woorden per jaar kan leren? 
Daarom is het ook zo fijn dat de kinderen iedere dag leestijd hebben op school. 
Is jouw kind niet zo een lezer, maar is het wel belangrijk om te werken aan de woordenschat? Mijn 
tip: zoek een leuke strip samen met je kind. 
In stripverhalen staan een hoop laagfrequente woorden, dus woorden die niet vaak voorkomen. 
Zelfs meer dan in een gewoon leesboek! Kijk maar eens goed in de Donald Duck, dan zul je een hoop 
'moeilijkere woorden' tegenkomen. 
Zoek je eens wat anders dan de Donald Duck, kijk dan eens naar de schrijver Michiel van de Vijver. 
Hij heeft een hoop leuke strips voor kinderen vanaf 6 jaar of ouder: 

 
 

Nieuws van Thijs (GVO) 
Na vrijheid zijn wij teruggekomen bij het verhaal rondom pasen, hemelvaart en 
pinksteren. 2 vrienden van Jezus (Emmaüsgangers) kunnen het niet verkroppen dat hun 
voorbeeld, hun houvast weg is.  
De kinderen kunnen zich goed verplaatsen in deze mannen en hun verhaal.  
 
Ik wil dat de leerlingen in grote lijnen begrijpen waar deze feesten vandaan komen 
binnen de christelijke traditie. De kruisiging is zo’n lastig verhaal, het is altijd weer 
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bijzonder dit uit te pluizen met de leerlingen. Van de week had ik nog een leerling die 
vroeg; ‘maar als God dan bestaat, waarom heeft hij het dan zo moeilijk gemaakt, kon het 
dan niet een stuk makkelijker?’.  
 
Hier is in mijn optiek geen goed antwoord op, dan dat kinderen zelf hierover na kunnen 
denken, praten en in discussie gaan. Voor de ene leerling is het heel duidelijk, God 
bestaat niet en dit is slechts een indrukwekkend verhaal van een vriendelijke man. Voor 
een ander is een leven na de dood vanzelfsprekend. ‘God, moest toch doodgaan om te 
laten zien dat er leven na de dood is ?!’.  
 
Ik kan zelf geen antwoord geven op deze vragen, dat vind ik ook niet mijn rol. Maar het 
gesprek wel begeleiden. Veel kinderen hebben zelf een idee over de dood en vinden het 
ook heel gewoon op hierover te praten. Ik zet duidelijke grenzen en hou het gesprek 
voor iedereen zo veilig mogelijk. De kinderen moeten zich fijn voelen in zo’n gesprek, het 
gevoel hebben dat er ruimte voor hen is om te zeggen wat ze hierover denken.  

 

Dit valt onder de vrijheid die wij hebben om zelf te kiezen 
wat wij geloven. Dit vormt ons, vertelt hoe wij omgaan 
met verdriet of misschien juist hoop. Het voelt soms als 
een eer om met de leerlingen hierover te mogen praten. 
Ik weet het zelf ook niet, maar ken wel een hoop ideeën 
hierover.  
 
Tof dat je weer de tijd nam om dit te lezen en mocht je het 
leuk vinden feedback te geven, dan is dat altijd welkom! 
Groet, Thijs 

 

Nieuws uit groep 1/2  
Oeps, wat gaat het schooljaar ineens snel. Er komen nog een aantal vrije dagen  aan en op 14 juni is 

ons schoolreisje. Hierover krijgt u nog bericht. Ik wil graag de rapportmappen terug hebben. Kunt u 

kijken of er nog één in de kast staat thuis. In de groep werken we over de zomer. We kijken vaak naar 

de belevenissen  van de vogels bij “Beleef de lente”. We hebben ook een leuk opzegversje geleerd. 

Vraag er maar eens naar. Het gaat over een houtworm. De letter voor de komende tijd is de r ( rrrr, 

niet de er!) Groep 2 werkt erover in een letterboekje en we hebben met z’n allen een letterveld 

gemaakt. Zo zijn we erachter gekomen dat de rrrrr heel vaak voor komt in onze taal. We zijn ook aan 

het werk met “buurcijfers”. We oefenen het smartbord. Wat is dat toch een geweldig ding. Over de 

leerkracht bezetting in de onderbouw kan ik u helaas nog geen mededelingen doen. Dit gaat u 

binnenkort  via de M.R en directive van ons horen. 

Nieuws uit groep 7/8 
De laatste periode voor de vakantie. En we hebben het nog behoorlijk druk!  
 
De afgelopen weken kwam de uitslag van het verkeersexamen en de uitslag van de IEP. Dat was even 
spannend! 
Heel groep 7 is voor zowel theorie als voor het praktijkexamen geslaagd! Super gedaan allemaal!  
 
Ondanks dat de adviezen voor het voortgezet onderwijs al zijn gegeven was het toch nog even 
spannend toen de resultaten van de IEP terugkwamen. Maar de juffen zijn heel trots en heel 
tevreden met alle resultaten. En gelukkig behoren wij niet tot de scholen met een onjuiste uitslag! 
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Groep 8 is inmiddels druk aan het oefenen voor de musical. Wat een acteertalenten in de groep! Ook 
wordt er al druk geknutseld voor het decor. De liedjes zitten er al aardig in. Het is een hilarische 
musical dus zorg dat jullie allemaal bij de uitvoering zijn! 
 
Komende maandag gaat groep 8 op kamp. Nu nog even duimen dat het weer meezit maar we gaan 
er sowieso een paar mooie en gezellige dagen van maken! 
 
Juf Venita blijft bij groep 7 op school. En hoewel we ook moeten werken maken we het ook daar 
gezellig! 
 
Maar nu eerst…WEEKEND! Geniet ervan! 
 

Hieperdepiep! 

 

1 juni  Eline Frank wordt 8 jaar 
                                            2 juni  Sem Janssen wordt 8 jaar 
                                            3 juni  Linn Vis wordt 5 jaar 


