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Voor de kalender 

10 juni 2e Pinksterdag  

11 juni Strookjes rapportgesprekken retour op school 

14 juni Schoolreis 

18 t/m 21 juni Avondvierdaagse  

20 juni Groep 7 preventief gezondheidsonderzoek GGD  

21 juni Nieuwsbrief 19  

Schooljaar 2019-2020 

Dinsdag krijgt u een extra nieuwsbrief waarin u geïnformeerd wordt welke leerkrachten wanneer voor 
de groep staan.  

Rapportgesprekken 

25, 26 en 27 juni zijn de rapportgesprekken voor de ouders van groep 1 t/m 7. Kinderen zijn bij deze 
gesprekken uiteraard ook zeer welkom. Het is tenslotte hun rapport!  
De uitnodiging is vanochtend mee naar huis gegaan. Inmiddels weten wij dat donderdag 27 juni de start 
van CAS is. Mocht dit problemen geven , kunt u ook een andere afspraak maken met de leerkracht. Wij 
willen graag dinsdag 11 juni de strookjes weer retour. 
 
In de vorige nieuwsbrief is aangegeven dat het rapport voortaan voor de gesprekken met de kinderen 
meegegeven zal worden. Maar gezien de strakke tijdsplanning na de CITO tot de gesprekken vragen wij 
uw begrip dat de rapporten nogmaals tijdens het gesprek worden uitgereikt.  
 
Als u het rapport nog niet heeft ingeleverd, wilt u dat dan zo snel meegeven naar school! 

Bericht van Monique 

Na een paar intensieve maanden van behandeling en herstel, ben ik zover hersteld dat ik mijn werk 
bij Obase en dus ook voor Stapelhof inmiddels weer heb opgepakt.  
Heerlijk om weer aan het werk te zijn. 
De weken voor de zomervakantie wil ik benutten om mijn tijdelijke taak als zorgcoördinator op 
Stapelhof af te ronden en over te dragen aan de Ingrid en de leerkrachten. 
Ook de ondersteuning aan directie en team m.b.t. schoolontwikkeling zal ik tot de zomervakantie 
blijven doen, hoe dat in het nieuwe schooljaar wordt voortgezet moet nog duidelijk worden. 

Dank jullie wel!! 
Ik werd blij van de bezoekjes, berichtjes, praatjes,  kaartjes, bloemen,…..ik heb dat erg gewaardeerd.  

Groet Monique 

http://www.obase.stapelhof.nl/
http://tstaepelof.obase.nl/


 

Schoolreis  

Vrijdag 14 juni gaan groep 1 t/m 7 op schoolreis. We gaan dit jaar naar ‘Tiengemeten”. ‘Tiengemeten 

is een eiland van meer dan 4,5 hectare bomen, beekjes, bloemen, blubber en beesten. 

De bus zet ons af bij de veerpont die ons overvaart naar het eiland..  

We worden ontvangen in het Speelnatuurhuis. Daarna kunnen we hutten en vlotten bouwen, 

klauteren en klimmen. En heerlijk vies worden!  Dus neem schone, makkelijk aan te trekken kleren en 

een handdoek mee.  Ook krijgen we een natuureducatieve wandeling met de boswachter over een 

gedeelte van Tiengemeten. De boswachter legt dan het een en ander uit over het eiland, de natuur, 

planten, bloemen en dieren. Na afloop kunnen we bij een gezellig kampvuur marshmallows of 

broodjes bakken. 

 Verzamelen in de klas 8.15 uur. 
 Vertrek vanaf school 8.30 uur.  

Omdat we de pont moeten halen kunnen we niet wachten op laatkomers. 
 Verwachte aankomsttijd bij school 16.30 uur. 

Wat neem je mee in je rugzak: 
-Lunchpakket 
-Handdoek 
-Extra schone kleren 
-Waterschoenen  
-Zonnebrand en evt. een pet 
  (thuis insmeren) 
-badkleding 
-Zwembandjes (voor kinderen zonder  
  diploma 
-Plastic tas voor vieze kleding 

Kinderen krijgen van school: 
-pakje drinken 
-flesje water 
-chips 
-ijsje 

 
Wat neem je niet mee: 
-telefoon 
-sieraden en andere waardevolle spullen 
-geld (er is niets te koop) 

 
 
 
 



Nieuws van Tyka (BOS) 

 
Beste ouders/verzorgers, 
 
Het zomercadeautje van de Bibliotheek staat weer voor u klaar! 
Lekker lezen in de vakantie? Met de VakantieBieb neem je ruim 50 e-books overal mee naartoe. Dat 
scheelt weer boeken sjouwen.  
Dankzij de VakantieBieb blijven duizenden kinderen in de zomer doorlezen. Dat is een geweldige 
ontwikkeling, want doorlezen in de zomer voorkomt een terugval van het AVI-niveau. 
De VakantieBieb biedt een brede collectie voor het hele gezin. De VakantieBieb-app is gratis te 
downloaden in de App Store en Google Play Store. U hoeft hiervoor geen lid te zijn. Van 1 juni tot en 
met 31 augustus kunnen uw kinderen genieten van meer dan 50 e-books. Vanaf 1 juli zijn ook de 
boeken voor volwassenen beschikbaar. 
Tips om uw kind te stimuleren: Download de app samen met uw kind, bespreek wat uw kind graag 
zou lezen, kies samen leuke leesboeken uit om op de online boekenplank te plaatsen en lees een 
(stukje) voor. Ook kinderen in de bovenbouw vinden dit nog erg fijn en kunnen de stimulans goed 
gebruiken! 
Winactie 
Om het lezen deze vakantie extra leuk te maken voor uw kinderen, maken ze kans op een iPad mini 
door uit te leggen wat hun favoriete e-book uit de Vakantiebieb is en waarom. Informatie over 
deelname en spelvoorwaarden vindt u op: 
https://www.vakantiebieb.nl 
Ik wens iedereen een fijne zomervakantie! 
Veel (voor) leesplezier! 

Tyka Govaerts  
– Leesconsulent (biebjuf) Bibliotheek Oosterschelde 
 

Nieuws van Thijs (GVO) 

 

 Beste lezers, nog een paar weekjes en dan is het alweer vakantie. 
Voor mij is het echt nog een paar weekjes want wij verwachten ons 
eerste kindje.  
Begin juli eind juni. Ik hoop dat jullie allemaal ook mooie 
vooruitzichten hebben. 
Wij sluiten de komende tijd nog af met een bezoek aan de kerk in 
Renesse en gaan daar met de bovenbouw onze jaarlijkse rondleiding 
krijgen. Ds. Piter vertelt ons dan over de historie van de kerk en er is 
op dit moment een mooie expositie van lokale kunstenaars.  
Op dit moment hebben wij net onze eigen kunstige interpretatie 
gegeven op het verhaal van Jezus en de emmaüsgangers in de vorm 
van een strip of een verhaal.  
 

De leerlingen mochten hun fantasie gebruiken, maar moesten wel respectvol bedenken hoe de 

volgers van Jezus begonnen zijn de verhalen door te vertellen. Wat voor reacties zij hebben 

gekregen, hoe er mee om werd gegaan en wat Pinksteren voor hen betekende. 

Ik hoop dat jullie een fijn pinksterweekend hebben, 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  

 

https://www.vakantiebieb.nl/
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


 

Nieuws van de OR 
De schoolfoto’s zijn klaar! Vandaag krijgen de kinderen een brief van de schoolfotograaf mee naar 
huis. In deze brief staat een persoonlijke code en wachtwoord. Hiermee kunt u via de website van 
Eric Konings de foto’s van uw kind(eren) bekijken, bestellen en online betalen. Mocht u onverhoopt 
de brief kwijt zijn, dan kunt u deze opnieuw opvragen bij de fotograaf via zijn mailadres: 
eric@erickoningsfotografie.nl 

Nieuws uit groep 3/4 

Sinds kort zijn wij gestart met de schrijfmethode: ‘schrijfdans’, dit naast de reguliere methode. Juf 
Ingrid geeft deze lessen op woensdag.  
‘Schrijfdans is een unieke methode om kinderen vlot, vloeiend en veerkrachtig te leren schrijven. Bij 
schrijfdans wordt het schrijven veel ruimer opgevat dan alleen het schrijven van letters en woorden 
met een pen op papier. Schrijven kan ook met de armen in de lucht, of met de handen in een laagje 
scheerschuim. Schrijven wordt breed gezien. Met fragmenten uit klassieke, populaire en filmmuziek 
wordt gestimuleerd om de bewegingen vloeiend op het papier aan te brengen. De kinderen ervaren 

met beide handen zelf de basisbewegingen als lussen, bogen, golven, recht en rond, waardoor ze 
hun handschrift vloeiend leren ontwikkelen. 
Naast het leeraspect is het heerlijk voor kinderen om op deze manier te bewegen, te 
tekenen en te schrijven.’ (bron: https://www.kindmetaandacht.nl/schrijfdans/) 

In de eerste lessen hebben wij het over ‘De vulkaan’ gehad, de kinderen zijn erg enthousiast! 
 
In de klas werken wij sinds twee weken met eigen Chromebooks. Van te voren hebben wij school-
breed afspraken gemaakt over het werken en lopen met Chromebooks. Zo mogen wij bijvoorbeeld 
geen flessen water op onze tafel hebben staan, als wij ze gebruiken. Wij raken al steeds meer 
gewend aan het werken met de Chromebooks en wat is het dan handig! Aankomende weken gaan 
wij hier verder mee oefenen.  
Ook zijn wij in groep 4 gestart met het laatste thema van spelling en taal. Het thema gaat over 
winkelen. In groep 3 zijn wij gestart met kern 11 van Veilig Leren Lezen, dit thema gaat over 
dinosaurussen.  

Nieuws uit groep 5/6 
 

Twee weken geleden zijn we naar Bruinisse 
geweest. Veel geleerd en gezien over de visserij 
en het leven vroeger. Een heerlijke bolus 
gemaakt en opgegeten. Gelukkig hebben de 
kreeften onze neus laten zitten en hebben we 
van de kibbeling, friet en calamares mogen 
genieten. Pootje baden bij de kreekjes en 
spelen in de tuin bij de juf. 

 
Afgelopen week hebben de kinderen de CITO toetsen gemaakt, ook zijn we aan de slag gegaan met 
Gynzy op de nieuwe chromebooks. 
Graag de tafels oefenen: elke week 1 of 2 keer oefenen zou fijn zijn.  
Vanmorgen hebben we de kinderen verteld waar de schoolreis naar toe gaat; wat hebben we er zin 
in!!!! 
Volgende week gaan we naar het Fletcherhotel op het landgoed van slot Moermond, de 'wereldjes' 
brengen die daar tijdens de kunstschouw tentoon worden gesteld. van 14-23 juni zijn deze daar te 
bewonderen! 
 
 

https://www.kindmetaandacht.nl/schrijfdans/


Hieperdepiep! 

 

                                            8 juni  Ise Braber wordt 6 jaar 
    14 juni Jens Frank wordt 6 jaar 
 


