
 

Nieuwsbrief 
Extra editie start schooljaar                                                              16 augustus 2019 

Voor de kalender 

19 augustus 1e schooldag  

20 augustus Luizencontrole  

23 augustus  Nieuwsbrief 1 

29 augustus Informatieavond  

29 augustus  Groep 7/8 gastles ‘invloed op de groep’ van bureau Halt 

2 t/m 5 september Oudervertelgesprekken (startgesprekken) 

Eerste schooldag 

De vakantie is nu echt afgelopen. Ik hoop dat iedereen het fijn heeft gehad en weer helemaal 

uitgerust aan het nieuwe jaar kan beginnen. Maandag 19 augustus begint het nieuwe schooljaar. Op 

facebook kunt u een filmpje zien hoe de leerkrachten hun best hebben gedaan om de klassen er zo 

aantrekkelijk mogelijk uit te laten zien. Wanneer u het leuk vindt mag u maandag met uw kind mee 

naar binnen om ook even een kijkje te nemen.   

Er is best veel veranderd ten opzichte van vorig jaar. We werken vanaf nu in units waarbij er 

meerdere dagen 2 leerkrachten tegelijkertijd aanwezig zijn om de kinderen zo goed mogelijk te 

begeleiden. De verwerking van rekenen en spelling doen we op chromebooks en geschiedenis, 

aardrijkskunde, natuur en techniek wordt met Faqta thematisch aangeboden.  

De afgelopen week zijn de leerkrachten al hard aan het werk geweest. Maandag hadden wij een 

training van Gynzy. Zoals u weet werken de kinderen met rekenen en spelling voortaan op 

chromebooks. Tijdens de training hebben we geleerd om Gynzy optimaal in te zetten. We zien er 

naar uit om jullie daar op de informatieavond meer over te vertellen.  

Ook zijn er interne verhuizingen geweest. Groep 1/2/3 (onderbouwunit) zit vanaf nu in het lokaal wat 

voorheen het overblijflokaal was. We gebruiken de deur aan de kant van de fietsenstalling als ingang. 

Het grote voordeel van dit lokaal is dat de grote gang ook als speel- en werkruimte ingezet kan 

worden. In de klas de rustige activiteiten en in de gang de bouwhoek, zandtafel, poppenhoek etc. 

Groep 4/5/6 (middenbouwunit) zit in het lokaal waar voorheen groep 3/4 zat. We hebben hiervoor 

gekozen omdat dit het grootste lokaal is. Het middelste lokaal is nu over en wordt gebruikt voor extra 

instructies, een plek om rustig te kunnen werken, themahoeken en er is ook een gezellige leeshoek. 

De overblijf zal vanaf nu in het oude kleuterlokaal zijn. Het voordeel hiervan is dat bij slecht weer ook 

gebruik gemaakt kan worden van het naastgelegen speellokaal. Groep 7/8 is ook helemaal opnieuw 

ingericht. In dit lokaal is er voor de kinderen ook een bijzondere verassing……… 

Informatieavond donderdag 29 augustus 

We willen ouders graag zo snel mogelijk vertellen over alle positieve veranderingen op Stapelhof. Wij 

hebben hiervoor o.a. ook een trainer van Gynzy uitgenodigd om jullie echt heel goed te informeren 

over dit programma Gynzy. Daarnaast zullen wij u ook graag meer vertellen en laten zien over onze 

http://tstaepelof.obase.nl/


nieuwe wereldoriëntatiemethode Facta en onze nieuwe aanpak waarbij vaak meer dan 1 leerkracht 

voor de groep staat. U ontvangt hiervoor nog een officiële uitnodiging. 

Pauzehap 

 

Ook de ouders van de OR waren deze week al hard aan het werk. De eerste 
schooldag verzorgen zij de pauzehap (meloen) en hoeft u uw kind geen eten en 
drinken voor de kleine pauze mee te geven.  
 

Schoolkalender en formulieren 

Maandag krijgt uw kind de schoolkalender en een vragenformulier mee voor telefoonnummers en e-

mailadressen e.d.  

We willen ieder nieuw schooljaar zeker weten dat we de juiste gegevens van u en uw kind hebben. 

Het is belangrijk dat wij altijd de juiste telefoonnummers bij de hand hebben, en ook bijvoorbeeld 

medicijngebruik kan heel belangrijk zijn om te weten.  

Ook hebben we ieder schooljaar opnieuw uw toestemming nodig, voor het plaatsen van foto’s 

waarop uw kind herkenbaar te zien is in onze nieuwsbrief, in de schoolgids, op onze website en op de 

Facebookpagina. Deze formulieren graag zo spoedig mogelijk invullen en weer meegeven naar 

school.  

Luizencontrole 
Na iedere vakantie worden alle kinderen gecontroleerd op hoofdluis. Dinsdag zal de luizencommissie 

deze controle bij alle leerlingen en leerkrachten uitvoeren. Wanneer er bij uw kind neten of luizen 

gevonden worden, wordt er direct contact met u opgenomen zodat u uw kind direct kunt 

behandelen.  

Controleer zelf thuis ook alvast en liever deze dag geen strakke staarten en vlechten in het haar. 

Geeft u maandag ook de (gewassen) luizenzakken weer mee naar school! 

Contact met school 

U kunt altijd contact opnemen met de leerkracht van uw kind door een mail te sturen naar haar 

schoolemail-adres (voorletter.achternaam@obase.nl).  

Afmelding telefonisch tussen 8.00 en 8.30 uur via de schooltelefoon 0111-461543.  

Nieuwe leerlingen 

Floor Heijboer is 4 jaar geworden en komt bij ons in groep 1/2/3. Sophie Minheere  is naar Renesse 

verhuisd en komt in groep 4. Wij wensen Floor en Sophie een heel fijne schooltijd toe bij ons op 

Stapelhof.  

Gymtijden vrijdag  

Groep 7/8  van 12.30  tot 13.45 uur* en groep 4/5/6 van 13.45 tot 14.55 uur.  

Tot sportcentrum Kraayenstein in Westerschouwen weer gebruikt kan worden, gymmen wij in de 

gymzaal in Brouwershaven. Groep 3 gaat vanaf oktober ook mee gymmen in de veel grotere gymzaal 

van Kraayenstein.  

*groep 7/8 heeft een continurooster, kinderen eten samen op school en zijn om 14.15 uur uit. 
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