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Visitatie Obase 

Dinsdag 10 september heeft de visitatiecommissie van Obase, bestaande uit directeur-bestuurder 
Ewald de Keijzer, de kwaliteitsmedewerkers Petra Kotvis en Monique Geluk en de oud-directeur van 
Binnen de Veste/Vitrivio Johan van Koeveringe een kwaliteitsonderzoek op onze school gedaan.  
Naast klassenbezoeken in alle groepen zijn er gesprekken gevoerd met leerlingen, ouders, team en 
directie.  
In het afrondende feedbackgesprek met het team zijn de volgende punten aangegeven: 
-De commissie heeft een zeer positief beeld van de school. 
-Er is na het vorige bezoek in 2017 een grote sprong in ontwikkeling te zien. 
-Alle actoren (leerlingen, ouders en team) geven hetzelfde positieve geluid. 
-De basiskwaliteit is in orde. 
-Wat betreft het schoolklimaat overstijgt de school de basiskwaliteit. Er heerst een fijne sfeer,  
 leerlingen en team stralen plezier uit en er is een hoge betrokkenheid bij leerlingen. 
-Ouders geven aan behoefte te hebben om nog meer (in)zicht te hebben op ontwikkeling van hun  
 kind. 
Als aandachtspunten gaven zij ons mee: 
-Nog meer benutten van het eigenaarschap van de leerling. 
-Houd het veilige klimaat vast. 
-Houd de focus op de doelen uit het jaarplan (zie vorige nieuwsbrief). 
Binnenkort krijgen wij ook nog een verslag van dit onderzoek. Dit verslag zullen we op een later 
moment ook nog met u delen. 

Ouderbijdrage 2019-2020 

De ouderbijdrage voor schooljaar 2019-2020 is door de MR vastgesteld op €50 per kind. 
Hiermee kunnen we de feestdagen(Sint, Kerst, Nieuwjaarstoast, Pasen, Koningsdag en eindfeest) 
gepast aankleden met cadeautjes, traktaties, activiteiten. Ook de schoolreis en het kamp van de 
bovenbouw worden uit deze bijdrage bekostigd. 
 
Wij verzoeken u het bedrag van € 50,00 vóór 1 oktober over te maken op rekeningnummer 
NL77RABO0357 8203 20 tnv. Stichting OBS Stapelhof. Indien gewenst mag het ook in twee 
termijnen. Het eerste termijn van €23,50 vóór 1 oktober en de tweede vóór 1 februari. 
Vandaag krijgen alle kinderen ook nog een factuur mee naar huis. 

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


Klankbordgroep 

In de klankbordgroep zitten ouders die de schoolleiding feedback geven op de processen in de school 
om zo de kwaliteit van het onderwijs nog verder te verbeteren.  
Voor komend jaar zijn op 3 oktober, 23 januari en 14 mei weer bijeenkomsten ingepland. Esther 
Horst, Carlien Kok, Brenda Kabbedijk, Elenita Davidse, Rachel de Wijs en Mark Quist blijven ook dit 
jaar actief in de groep en Joan Padmos, Marie-Jose Harderwijk, José Vrijdag en Bieneke Winkels 
hebben zich nieuw aangemeld.  
De bijeenkomst start om 19.30 uur en er is geen agenda. Ouders komen met bespreekpunten 
waarover zij hun mening mogen geven.  
In de volgende nieuwsbrief zal een ouder een korte samenvatting van de bespreekpunten geven. In 
het team en de MR worden eventuele ingebrachte punten verder besproken en vastgesteld. 

Ouderbijdrage   

De ouderbijdrage voor schooljaar 2019-2020 is door de MR vastgesteld op €50 per kind. 
Hiermee kunnen we de feestdagen(Sint, Kerst, Nieuwjaarstoast, Pasen, Koningsdag en eindfeest) 
gepast aankleden met cadeautjes, traktaties, activiteiten. Ook de schoolreis en het kamp van de 
bovenbouw worden uit deze bijdrage bekostigd. 
 
Wij verzoeken u het bedrag van € 50,00 vóór 1 oktober over te maken op rekeningnummer 
NL77RABO0357 8203 20 tnv. Stichting OBS Stapelhof. Indien gewenst mag het ook in twee 
termijnen. Het eerste termijn van €23,50 vóór 1 oktober en de tweede vóór 1 februari. 
Vandaag krijgen alle kinderen ook nog een factuur mee naar huis. 

 Startgesprekken  

Inmiddels hebben bijna alle ouders een gesprek gehad met de leerkracht(en) van hun kind. Bij de 
meeste gesprekken was ook het kind bij het gesprek aanwezig. Hiermee is er een goede start gemaakt 
voor een fijn schooljaar. Samenwerken aan de ontwikkeling van een kind vraagt om een stevige 
vertrouwensrelatie tussen de leerkracht(en) en de ouder en dus om een individuele start met elke 
ouder.  

groep Totaal aantal lln Opkomst % 
1/2 13 13 100 

3 6 6 100 

4 7 7 100 

5 12 11 92 

6 11 10 91 

7 11 11 100 

8 11 9 82 

totaal 71 67 95 

Abonnement Kidsweek  

 

De kinderen uit groep 4 t/m 8 hebben een gratis exemplaar van 
kidsweek ontvangen. Kidsweek brengt elke week het belangrijkste 
nieuws uit binnen- en buitenland. Maar dan zo geschreven dat het voor 
kinderen begrijpelijk en leuk is om te lezen.  
Kidsweek is speciaal geschreven voor kinderen van 7 -12 jaar en een 
mooie manier om leeskilometers te maken. U kunt een 
kwartaalabonnement op Kidsweek afsluiten voor maar €17,50. Uw kind 
ontvangt dan ook het nieuwste boek Ufo-alarm (t.w.v. 14,99) van 
kinderboekenschrijver Jozua Douglas.  
Voor meer informatie www.kidsweek.nl/nieuwschooljaar 



Nieuws uit groep 1/2/3 

 

 
Samen in de bus naar de film 

(by the sea) in Zierikzee 
 

Het bezoek aan bioscoop Fizi was een succes. De tekenfilm over “De grote boze wolf” was precies 

leuk, eng en spannend genoeg. Bovendien is een ritje met de bus altijd leuk. N.a.v. de film hebben we 

een liedje geleerd over konijntje Smulpaap. De kinderen hebben ook allemaal een tekening gemaakt 

over de film. We zijn in de groep bezig met veiligheid in het verkeer. Wat zit er voor de veiligheid, van 

jezelf en anderen op/ aan een fiets en het nut van verkeersregels. Volgende week gaan we beginnen 

aan het project “Herfst”. 

 

Groep 3: 

Begin volgende week wordt kern 1 van Veilig leren lezen afgetoetst. De toets bestaat uit een 

lettertoets en een woorden leestoets. De woorden( lees) toets gaat op snelheid. Tot aan de 

Herfstvakantie werken we in kern 2. Woorden en letters hangen op in de klas. Vraag er maar eens 

naar. De kinderen kunnen u het haarfijn en met trots vertellen! Voor meer informatie: 

https://www.zwijsen.nl/inspiratie/mijn-kind-leert-lezen-kern-1 

 

Bij het rekenen heb ik toets 1 van het eerste blok afgenomen en is blok 2 voor getoetst. In toets 2 

hadden alle kinderen de basis doelen behaald. De nieuwe doelen uit blok 2 oefenen we op de 

Chromebook. Zo verzamelen we data en kunnen de kinderen op eigen niveau de nieuwe doelen 

inoefenen. Blok 2 wordt dus wel gemaakt, maar niet in het rekenboek dat de kinderen mee naar huis 

krijgen. Als de kinderen het leuk vinden mogen ze de lessen wel maken. Ook in blok 1 zijn niet alle 

lessen op papier gemaakt. Ik heb dan bijv. een echt spel bedacht ( met echte dominostenen). Op de 

woensdagen zit een deel van de ochtend de groepen 3 en 4 bij elkaar. Zo heeft groep 4 een moment 

in een kleinere groep. Bovendien is het fijn dat groep 3 een keer extra met een groot kind kan lezen!  

Nieuws uit groep 4/5/6 
Jantje Beton 
Vorige week zijn de lotenboekjes voor “De Kleine Jantje Beton Loterij” uitgedeeld. Onze school doet 
al jaren mee met deze actie, omdat wij net als Jantje Beton vinden dat buiten spelen erg belangrijk is. 
De helft van de opbrengst van de verkochte loten is voor onze school, zodat wij het buitenspeel 
materiaal kunnen aanvullen. De lotenboekjes moeten uiterlijk woensdag 25 september ingeleverd 
worden.  
 
Prijsvraag Stad en Lande 
Vereniging Stad en Lande bestaat 80 jaar en heeft een prijsvraag uitgeschreven voor scholen. Het 
onderwerp is “plekken van plezier”. In de klas hebben we gesproken over wat de favoriete plekken 
van de kinderen zijn op Schouwen- Duiveland. We gaan deze plekken nu omzetten in een tekening, 

https://www.zwijsen.nl/inspiratie/mijn-kind-leert-lezen-kern-1


knutselwerk, verhaal, film of…….. De kinderen mogen alleen of in een groepje aan hun favoriete plek 
werken. 
 
Keet in de kerk 
Op woensdag 23 oktober gaat groep 4/5/6 naar Keet in de kerk. We zijn op zoek naar ouders die ons 
dan willen brengen en halen. De ouders mogen ook mee naar de voorstelling. Opgeven graag bij de 
juffen. 
 

Nieuws uit groep 7/8 
Kinderpostzegels 

Vanaf volgende week woensdag ( 25 september) gaat de kinderpostzegelactie weer van start. We 

gaan samen in actie voor dakloze kinderen. Woensdag 18 september krijgen de kinderen een 

envelop mee met special agent-code. Hiermee kunnen ze inloggen met behulp van de ouders. In de 

begeleidende brief ziet u wat de bedoeling is. Woensdag 25 september gaan we om 11.30 uur 

pannenkoeken eten in het Pannenkoekenhuis. Om 12 uur start de actie en gaan de kinderen onder 

begeleiding van Kees den Boer de postzegels verkopen. Wij zoeken nog ouders/verzorgers die met 

een groepje kinderen, na schooltijd, naar een bijgelegen dorp willen rijden, zodat de kinderen ook 

daar kinderpostzegels kunnen verkopen. Aanmelden kan bij Kees den Boer. Eventuele nadere 

informatie volgt nog. 

Film by the sea 

Dinsdag 17 september zijn we in Fizi naar de film Eliot and me geweest. Rosalie heeft een verslagje 

geschreven:  

We gingen met groep 7/8 naar Fizi om de film Eliot and me te kijken. 

Eliot and me gaat over een meisje genaamd Lucy, ze is 10 jaar en doet aan karate en dansen. Haar 
ouders zijn net gescheiden en ze word gepest op school.  
 Ze wilt heel graag een hond, en na lang zeuren mag ze er eindelijk één, en ze noemt hem Eliot. Lucy 
houdt heel erg van Eliot en Eliot ook van Lucy maar op een dag was Eliot verdwenen! Lucy is heel erg 
verdrietig en gaat op zoek naar Eliot. 
-Rosalie Padmos  
 
Klasbordapp. 

Nog niet alle ouders hebben zich aangemeld voor de klasbord app. Dit is wel erg handig aangezien 

we hier informatie aan ouders kunnen doorgeven m.b.t. huiswerk en andere zaken. De code voor de 

klasbord app is XD2-BXT 

Hieperdepiep! 

 
Balou-Cato wordt 24 september 7 jaar!  

We wensen haar een heel fijne verjaardag.  


