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30 en 31 januari Staking (school dicht) 

3 februari Studiedag 

5 februari Inleveren briefje voorkeurstijd oudergesprekken 

6 februari Brief mee met tijd oudergesprek 

10 t/m 14 februari Rapportgesprekken 

19 februari Keet in de kerk groep 4 t/m 6 (chauffeurs gevraagd) 

Rapportgesprekken 
Vandaag krijgen de kinderen van groep 4 t/m 8 een uitnodiging voor de rapportgesprekken mee naar 
huis. De ouders van groep 1 t/m 3 hebben dit briefje dinsdag al ontvangen. Op het briefje kunt u 
aangeven welke tijd u het beste uit komt. Kunt u geen van de aangegeven mogelijkheden, neem dan 
zelf even contact op met de leerkracht voor een ander moment.  
Wilt u het briefje dinsdag 4 februari weer mee teruggeven naar school. U ontvangt dan donderdag 6 
februari (uiterlijk vrijdag 7 februari) een strookje met de datum en tijd waarop u samen met uw kind 
uitgenodigd bent voor het rapportgesprek.  
Als u het rapport nog thuis heeft, wilt u het dan zo snel mogelijk mee naar school geven! 

Staking 30 en 31 mei 
Morgen en overmorgen is de school dicht in verband met landelijke onderwijsstaking. In de vorige 
nieuwsbrief heeft u kunnen lezen wat de argumenten van het team zijn om deel te nemen aan deze 
staking.  
Maandag 3 februari is er een studiedag. Deze dag evalueren wij de doelen van het jaarplan en kijken 
terug op de eerste periode van dit schooljaar (unitonderwijs, co-teaching, Gynzy, IEP en CITO), 
bespreken wij de resultaten (schoolvoortgang) en bereiden wij de rapportgesprekken voor (wat komt 
er in het (rap)port(folio) en hoe leggen wij de resultaten uit Gynzy helder en duidelijk aan ouders uit).   
 

MQ-scan / beweeg ABC 
Als school nemen wij deel aan de Zeeuws brede screening van motorische vaardigheden bij onze 
leerlingen. Dit in overleg met de gemeente Schouwen-Duiveland. Deze screening geeft een beeld van 
de motorische vaardigheden van kinderen. Ook het beweeggedrag van onze kinderen wordt in kaart 
gebracht. De lengte en het gewicht van de kinderen worden gemeten en er worden vragen gesteld 
over sport en bewegen. Het meten en wegen gebeurt in gymkleding en meisjes en jongens apart.  
De gegevens worden gebruikt om een totaalbeeld van de school te krijgen en kinderen op de juiste 
manier te kunnen helpen op het gebied van bewegen en mogelijk ook voeding. 
 

Het meten van de motorische vaardigheden, beweeggedrag, lengte en gewicht wordt op locatie 

gedaan. In verband met de AVG hebben wij uw toestemming nodig voor het meten van lengte en 

gewicht bij uw kind. Vandaag ontvangt u een uitgebreidere brief met strookje. Als u hiermee akkoord 

gaat, wilt u dan het ingevulde strookje inleveren bij de leerkracht.  

http://tstaepelof.obase.nl/


 

Verslag klankbordgroep 23 januari 
Aanwezig namens de ouders: Marie Jose, Mark, Jose, Elenita, Carlien en Rachel de Wijs (notulist) 

Aanwezig namens de school: Ingrid en Annemiek 

 

Er is gesproken over de bijeenkomst van de regioschool. “het Stapelhof” heeft deze als positief  

ervaren, maar het is wel duidelijk dat dit een meerjarenplan gaat worden. De locatie is echt nog niet 

vastgesteld, ondanks de berichten die Burgh-Haamstede afgeeft. De opkomst van de ouders van 

Renesse was zeer hoog. 

Continurooster, regelmatig komt de vraag wanneer deze school ook overgaat op het continurooster. 

We hebben besproken dat de ouders willen, dat de school op korte termijn laat weten wat hiervoor 

de plannen zijn. 

Diverse ouders hebben de indruk dat de Engelse les achterblijft t.o.v. andere basisscholen en dat 

onze kinderen hierdoor achterstand oplopen bij het overgaan naar het voortgezet onderwijs. De kern 

van de lesstof is lezen, spelling en rekenen en hierdoor is er iets minder lestijd gereserveerd voor 

Engels. Op dit moment is er overleg met de docent Engels van het VO om af te stemmen op het 

startniveau wat nodig is in de brugklas. 

Vakantieverlof buiten schoolperiode is iets waar veel ouders gebruik van maken ivm het 

seizoensgerelateerde werk. Nu is er controle geweest op de scholen in Burgh-Haamstede en 

Scharendijke en is gebleken dat daar de benodigde documenten niet op orde waren. Je bent als 

ouder verplicht om een document van een accountant te kunnen overleggen waarin staat dat het 

bedrijf waar je werkt/eigenaar van bent, onoverkomelijke economische gevolgen oploopt wanneer je 

2 weken in de vakantie niet aanwezig bent.  

Ingrid vindt dit ook erg vervelend, maar is gebonden aan de regels van de wet. Wij hebben nog geen 

controle gehad, maar dit zou wel kunnen gaan gebeuren. Ingrid heeft dit punt neergelegd bij Obase 

en gevraagd ze hoe hier als Obase breed mee om moeten gaan. Dit wordt vervolgd. 

Rondvraag:  

-Hoe ervaren de ouders de samenwerking met Kibeo? Deze wordt niet als heel positief gezien.   

 We hebben hier over gebrainstormd om dit te kunnen laten verbeteren.  

- In groep 1-2-3 wordt het gebruik van de Klasbord-app gemist. De ouders kunnen echter 

dagelijks met juf Sonja spreken, omdat zij nog in de klas komen om hun kind te brengen en 

halen. 

- Bij uitjes van de klassen worden vaak dezelfde moeders meegevraagd. Verzoek is om ook 

eens anderen te vragen. 

- Rooster van de studiedagen voor schooljaar 2019/2020 wordt als positief ervaren omdat het 
meestal aansluit op een weekend en/of vakantie. 

Continurooster/5-gelijke dagenmodel 
De MR heeft na gedegen overleg en onderzoek besloten om voorlopig nog niet over te gaan op een 
ander lesrooster. De redenen om het huidige rooster voorlopig nog te behouden zijn: 

 School beschikt over een goede mogelijkheid om kinderen voor een klein bedrag over te 
laten blijven. Dit is juist voor andere scholen hoofdzakelijk de reden om over te gaan op een 
ander rooster.  

 Kinderen blijven met plezier over.  

 Kinderen kunnen tussen de middag even naar huis en in hun veilige omgeving tot rust 
komen. 

 Leerkrachten zijn blij met pauze om de ochtend te evalueren zodat ’s middags nog terug 
gegrepen kan worden naar eventuele hiaten. Ook gebruiken ze deze om de lessen van de 
middag voor te bereiden en klaar te zetten.  



 15 minuten eten en 15 minuten buiten spelen is erg kort, vooral voor kinderen die wat meer 
rust en tijd nodig hebben om hun broodtrommeltje leeg te eten. 

 Eten met de jongere leerlingen vraagt veel begeleiding. 

 Kinderen zijn om 14 uur al vrij en Stapelhof heeft te weinig leerlingen om samen met Kibeo 
voor een passend naschools aanbod te komen.  

 De kosten van de naschoolse- (nso) of buitenschoolse opvang (bso) kunnen hoger worden 
omdat er meer uren moeten worden afgenomen. 

Schaken 
19 februari doen een aantal van onze leerlingen weer mee met het 
jaarlijkse schaaktoernooi in Zierikzee. Op school zitten een aantal 
kinderen die zeer bedreven zijn in deze denksport. Vorige jaar zijn we 
derde geworden bij deze competitie tussen alle scholen van 
Schouwen-Duiveland. 
Tot nu toe hebben de schakers op vrijdag na schooltijd les gehad van 
Jack Weeland. Vanaf nu komt Jack op vrijdag om 11 uur tijdens 
schooltijd de kinderen de laatste kunstjes van het schaakspel bij 
brengen.  

Het talent van Schouwen-Duiveland 
 Voor de zesde keer organiseert Rotary Club Schouwen-Duiveland op zaterdag 14 maart(voorronde) 
en 21 maart in Fizi een talentenjacht voor leerlingen uit groep 6,7 en 8. Ontdek alle ‘íns en outs’ op 
www.talentsd.nl.  
Bij de ingang, naast de overblijfmap, liggen flyers waarin meer informatie staat. 
 

Nieuws van leesconsulent Tyka (BOS)   

 

De Nationale Voorleesdagen zijn volop bezig! Dat 
betekent lekker veel voorlezen en natuurlijk 
Moppereend! Dit is namelijk het prentenboek van het 
jaar 2020. De kinderen van groep 1 & 2 hebben 
afgelopen maandag een tasje ontvangen met een kleine 
uitgave van dit boek én een vingerpoppetje van 
Moppereend. Ontzettend leuk om thuis samen te lezen 
dus! Dit tasje is een initiatief van Stichting Lezen om 
voorlezen thuis nog leuker te maken. Dus bedankt 
Stichting Lezen! 

In groep 4 t/m 8 zijn we druk bezig met de voorbereidingen van een boekpresentatie. Iedereen heeft 
een boek gevonden om wat over te vertellen. Groep 7-8 is lekker creatief bezig en gaan over een 
paar weken de battle met elkaar aan. Groep 5 maakt een mooie poster en groep 6 maakt een Google 
presentatie! 

Hieperdepiep! 

 

De komende 2 weken feliciteren wij op 
4 februari Rosalie Horst uit groep 1, 

7 februari Fitz te Boekhorst uit groep 1 
en 

11 februari Isis Buijs uit groep 2. 
Allemaal een heel fijne verjaardag!!!!! 

 

http://www.talentsd.nl/


  

 


