
 

De Nieuwsbrief 
nummer 8                                                                                         6 december 2019 

Voor de kalender                                                                 

10  en 17 december Schoolarts groep 7 
12 december  Kerstcrea-knutselmiddag 

19.00 uur OR 
18 december  Kerstdiner  
19 december  13.15 uur Groep 4 t/m 8 schaatsten en museumbezoek 
20 december Laatste nieuwsbrief van dit jaar 

12.00 uur start herfstvakantie 
 

Kerstactie - Voedselbank 

 

De leerlingen van groep 7 & 8 gaan dit jaar een inzamelingsactie 

opzetten voor de voedselbank van Schouwen-Duiveland. Samen 

met juf Floortje en juf Venita zullen ze een plan maken waarbij 

alle kinderen van de school actief betrokken worden. 

Het doel is zoveel mogelijk producten in te zamelen en deze vlak voor de kerstvakantie aan de 

voedselbank aan te bieden. De voedselbank heeft erg enthousiast gereageerd en zorgt voor extra 

vrijwilligers, zodat hun cliënten dit jaar met de feestdagen iets extra’s in huis hebben.  

Ze ontvangen graag houdbare producten. Hierbij kunnen we denken aan luxere producten die we 

misschien kunnen missen uit het kerstpakket, zoals zilveruitjes, ragoutbakjes, knakworstjes, vruchtjes 

in blik & oliebollenmix. Uiteraard zijn ook de standaard producten als nasi en bami mix, spaghetti en 

rijst van harte welkom. Ook is er altijd tekort aan verzorgingsproducten zoals shampoo & douchegel.  

Kijken jullie thuis allemaal de kastjes eens na? Wellicht staan er spullen in die niet gebruikt gaan 

worden. Bij de hoofdingang van de basisschool staat een doos waarin de producten gelegd kunnen 

worden. De inzamelactie duurt tot en met woensdag 18 december. 

Kerstcrea 
Op donderdagmiddag 12 december houden wij onze jaarlijkse kerstcrea. Kinderen kunnen deze 
middag kiezen uit een aantal kerstactiviteiten.  
Dit jaar hebben de Kerstcrea-app-ouders  Carlien, Cornelie, Elenita, Esther, Hélène, Irene, Joan, Karin, 
Marjon, Suzanne, Nikki, Janet, Bonny, Chantal, Willeke, Elzelien, Vanessa, Anita, Ramon, opa Bram en 
Jörg onder leiding van Marieke een aantal leuke, lekkere, mooie, creatieve activiteiten bedacht.  
De kinderen krijgen een strippenkaart waar alle ideeën opstaan, hiervan mogen ze een aantal of 
misschien zelfs wel alle activiteiten doen.  
Kinderen kunnen deze middag ook een kerststukje maken. Wilt u uw kind hiervoor een tasje 

(voorzien van naam) met potje of bakje, decoratie, oase en kaars meegeven. Het groen 

wordt gesponsord door Life & Garden. 

 
 
 

http://tstaepelof.obase.nl/


Kerstviering 
Woensdag 18 december hebben alle groepen een gezamenlijke kerstdiner. Kinderen moeten 
hiervoor ’s ochtends al hun eigen bordje, beker en bestek, voorzien van naam in een plastic zak 
meegeven. Het diner en samenzijn is van 17.00 tot 19.00 uur. Het is de bedoeling dat ieder kind 
hiervoor iets lekkers meeneemt. Intekenlijsten hangen bij de klasdeur. Vanaf 18.30 uur zijn ouders 

welkom op het plein voor warme chocolademelk of glühwein, gesponsord door de loze visser en 

de restanten van het kerstdiner.  
 

Schaatsen en museum 

 

 
 
 
 

 

Donderdagmiddag 19 december gaan de kinderen van groep 4 t/m 8 
gemengd schaatsen en naar het Stadhuismuseum in Zierikzee. Wij gaan 
met de bus hiernaar toe. Hieronder de belangrijkste informatie:  

 De kinderen van groep 4 t/m 8 hebben een continurooster tot 
15:15 – 15:30 uur: zorgt u voor een lunchpakket en wat extra te 
drinken? 

 Handschoenen en een helm dragen is verplicht op de ijsbaan, 
anders mogen kinderen er niet op en dat zou jammer zijn! Zowel 
helmen als schaatsen zijn gratis beschikbaar bij de ijsbaan. 
Handschoenen dienen zelf meegenomen te worden. Voor groep 
4 leerlingen wordt geadviseerd een dikke muts (of eventueel een 
eigen helm) mee te nemen. Naar ervaring zijn de beschikbare 
helmen vaak te groot voor deze leeftijd. Mochten kinderen zelf 
schaatsen meenemen, let er dan op dat Noren verboden zijn op 
deze baan. 

 

Staking 30 en 31 januari 
Door de vakbonden is aangekondigd dat 30 en 31 januari het basis- en voortgezet onderwijs plat 
gaat. Het kabinet heeft na alle acties nog steeds niet gezorgd voor structureel extra geld. Het team is 
voornemens om 30 en 31 januari hun grote zorg kenbaar te maken door ook te staken. Wij maken 
ons echt grote zorgen over de toekomst van het (basis)onderwijs in Nederland. Zo is er bijvoorbeeld 
in heel Zeeland geen invaller meer beschikbaar. Stelt u zich de gevolgen voor wanneer een leerkracht 
langdurig niet in staat is om te werken.  
De vorige staking hebben wij niet meegestaakt. Dit keer willen wij wel heel graag onze stem laten 
horen.  
We hopen dat de nieuwe cao-onderhandelingen tijdig zorgen voor structurele investeringen in het 
onderwijs waardoor staken niet meer nodig zal zijn.  
 

Nieuws van de MR 
Middels de nieuwsbrief gaan wij u vanaf heden weer wat frequenter op de hoogte houden van zaken 
die spelen binnen de medezeggenschapsraad (MR) van het Stapelhof. 
Regioschool 
Een onderwerp dat voorlopig nog wel op de agenda zal blijven is Onderwijsvoorzieningen cluster 
Noordwest SD, oftewel Regioschool.  
De directeur van Obase, dhr. Ewald de Keijzer heeft laten weten de MR te betrekken bij dit project. 
Er is een gerenommeerd bureau (HEVO) van start gegaan welke ervaren is op het gebied van 
onderwijshuisvesting onder het toeziend oog van een stuurgroep bestaande uit bestuurders van 
Obase, Radar, Kibeo, FC de Westhoek en wethouder Joppe.  
Het streven van de stuurgroep is om begin 2020 de onderwijsvoorziening en het 
noodzakelijke (voorbereidings)krediet om dit te realiseren in beeld te hebben. 



Wij zullen u op de hoogte stellen zodra er zaken te melden zijn. 
Beleid mobiele telefoon. 
Gesproken is over het gebruik van de mobiele telefoons door leerlingen in het gebouw en op het 
schoolplein. 
Steeds meer leerlingen hebben een mobiele telefoon en dat was reden te bekijken of hiervoor regels 
nodig zijn. Rondvraag bij de leerkrachten leert dat de afspraken die hun met de leerlingen hebben 
gemaakt prima worden nageleefd en dus voldoende zijn. Wel willen wij, met het oog op de AVG, de 
leerlingen vragen voorzichtig om te gaan met foto’s en video’s van andere leerlingen. Bespreekt u dit 
ook met uw eigen kind. 
 
Mochten er vragen of andere zaken zijn die u wenst te bespreken met de MR dan kunt u dit altijd 
aangeven. Wellicht kan het tussendoor als we elkaar op het schoolplein zien maar het kan ook tijdens 
onze vergaderingen, geeft u het even aan als u een vergadering wenst bij te wonen. 
De vergaderdatums vindt u op de schoolkalender. 
 
MR leden: 
Sonja Rodoe 
Annemiek Kappers 
Willeke Braber-Schot 
René Oudesluijs 
 
Met vriendelijke groet, 
René Oudesluijs – 0651816632 
 

Nieuws van Thijs (GVO) 

 

Bijna kerstvakantie! Wat een bijzondere weken waren het. In de bovenbouw en 
onderbouw zijn wij aan de slag gegaan met het thema ‘Hoop’. Wat dat is, met 
oude verhalen en natuurlijk onze eigen hoop.  
 
In de onderbouw zijn wij langs een aantal klassieke verhalen gegaan en hebben 
wij op verschillende manier deze verwerkt, met het maken van kunst, luisteren 
naar muziek en het spelen van toneel.  

Nu voor kerst, zijn wij een klassiek liedje aan het leren in het Spaans, Noche de Paz! Mocht je het 
leuk vinden deze te oefenen met je zoon of dochter uit groep 1-4, dan zullen zij jullie vast verbazen :) 
Het lied zal worden gezongen op de laatste dinsdag voor kerst aan de bovenbouw, want die hebben 
ook iets voor ons in petto! 
De bovenbouw is al een paar weken bezig met het oefenen van het toneelstukje. 
De afgelopen lessen zijn wij in de bovenbouw druk bezig geweest rondom een boekje ‘om acht uur 
bij de Ark´. Dit boekje zet vragen bij het verhaal van Noach en zijn boot. Het verteld het verhaal 
vanuit een perspectief van 3 pinguïns die 2 tickets krijgen voor de Ark. Een hilarisch boekje, met veel 
scherpe vragen over leven, geloof en ethiek. Misschien een leuk kerstcadeautje en ook zeker geschikt 
voor volwassenen!  
Maar misschien zijn uw kinderen uit de bovenbouw het boekje al wat vergeten, want zij zijn druk 
bezig met hun voorbereidingen voor het toneelstuk rondom kerst. Dit gaan zij dus opvoeren speciaal 
voor de onderbouw.  
Iedereen heeft een rol en wij proberen, zo goed als dat gaat, het stuk eigen te maken in de paar 
lessen die wij hebben.  
Mochten jullie kids het leuk vinden zich te verkleden naar de rol die zij hebben, dan is dat natuurlijk 
super tof. Maar het moet vooral een leuke afsluiting worden van onze lessen samen. Goede dagen en 
een bijzondere wisseling en tot in twintig-twintig!  
Thijs 



Nieuws uit groep 1-2-3 
Heerlijk de Sinterklaastijd. Hoewel het wel erg stressvol is. Het bezoek aan het Sinterklaashuis was 
weer een geweldige ervaring. Ouders die geholpen hebben, hartelijk dank. De viering op school was 
ook gezellig. Groep 4 was bij ons op bezoek. Sinterklaas had voor iedereen een vriendelijk woord. Als 
cadeau hebben een prachtige doos Kapla koppelstukjes gekregen. Van Ise hebben we voor de vogels 
een voederhuisje en 2 vetbolhouders gekregen. Leuk, want ze hangen aan het raam en de vogels 
weten ze al te vinden! Ondanks de drukte ligt groep 3 goed op stoom. We leren deze kern de laatste 
letters. Daarna volgen alleen nog de speciale letters zoal, de sch-nk-en ng. Bij het rekenen 
behandelen we onder andere het kennen van de hele analoge uren. Maandag gaan we de kerstboom 
versieren dan keert vast en zeker de rust weer. Xavi komt lekker wennen in de groep en hebben we 
er binnenkort weer een leuke leerling bij.  
 

Nieuws uit groep 4-5-6 
Wat een prachtige surprises zijn er gemaakt voor allemaal! Knap gedaan! Een gezellige en feestelijke 
dag is het geweest, zowel voor de kinderen van groep 5/6 als voor de kinderen van groep 4, die bij juf 
Sonja aan mochten sluiten.  
Nu we Sint uitgezwaaid hebben, maken we ons weer op voor een mooi versierde school in 
Kerstsfeer! Bij meester Thijs gaan de kinderen zich voorbereiden op een toneelstukje, dat ze voor 
elkaar gaan opvoeren. In de klas zullen we weer een mooie boom versieren en de klas gezellig 
maken. Tussen alle feestelijkheden door wordt er ook nog hard gewerkt! Met spelling werken we aan 
woordjes die eindigen op een –d of –t, woorden met een korte klank en twee medeklinkers (bakker), 
woorden met een lange klank (jager), groep 4 oefent met aai,ooi, oei en be-, ge- en ver-woorden 
(haai, gebak, verkeer). 
Met rekenen zijn we veel bezig met de klok; zowel digitaal als analoog. Dit kan in de Werelden van 
Gynzy ook thuis geoefend worden. Groep 6 is begonnen met cijferend optellen en aftrekken met 
“onthouden”en “lenen bij de buren”; best lastig, maar super handig en snel als je deze manier onder 
de knie hebt. Taal gaat nu bij alle groepen veel over werkwoorden, verledentijd en tegenwoordige 
tijd. Zoals u kunt lezen zijn we voor de vakantie nog druk aan het werk! 
 

Nieuws uit groep 7-8 
Bezoek aan Pontes Pieter Zeeman 
Woensdag 4 december zijn we met groep 7/8 naar Pontes Pieter Zeeman geweest. We hebben daar 
eerst een gymles gekregen. Iedereen deed leuk en sportief mee. Vervolgens was er een pauze en 
kregen de moeders die gereden hebben, en zelf op Pontes hebben gezeten heel veel zin in een roze 
koek ;-) For old-times-sake! Na de pauze hebben we Engels gehad van dhr Mulder. Soms nog wat 
lastig maar gelukkig zitten we nog niet in de brugklas. Daarna kregen we een rondleiding door onze 
eigen Amy en Selina. Leuk om door hun ogen de school te zien. Een geslaagde ochtend! Moeders; 
dank voor jullie tijd en hulp! 
Sinterklaas 
Wat fijn om te zien dat iedereen zo zijn best heeft gedaan op de surprises. Kijk maar eens wat een 
kunstwerken:         ↓ 



  
Kerstdecoratie                                                                                                           ↑ 
Dinsdag 10 december komt de moeder van Fedde ons helpen met het maken van      kerstbomen. We 
gaan eerst takken zoeken bij slot Moermond en vervolgens gaan we er dit soort kerstbomen van 
knutselen. 
Op de schaatsbaan krijgen de kinderen eerst een half uur les en daarna mogen zij vrij schaatsen. In 

het museum maken de kinderen een educatieve speurtocht. Wij hebben er heel veel zin in om het 

jaar zo spetterend af te sluiten! 

Hieperdepiep! 

 

 

In december zijn jarig: 

19 december wordt Lara Kabbedijk uit groep 8 11 jaar 
20 december wordt Rosalie Padmos uit groep 8 12 jaar  

Gefeliciteerd meiden en alvast een heel fijne dag toegewenst. 

tip  

 


