
 

De Nieuwsbrief 
nummer 12                                                                                            14 februari 2020 

Voor de kalender                                                                 

19 februari Keet in de kerk groep 4 t/m 6  

20 februari  ANWB Streetwise 

21 februari Studiedag en start voorjaarsvakantie 

2 maart  1e schooldag na voorjaarsvakantie 

6 maart  Nieuwsbrief 13 

ANWB Streetwise 
Om kinderen beter te leren omgaan met het drukke verkeer, heeft de ANWB het programma 
Streetwise ontwikkeld. Een praktisch, maar vooral leuk én leerzaam verkeerseducatieprogramma. 
Professionele instructeurs komen donderdag 20 februari naar onze school en geven 
verkeerstrainingen op maat. 

  
 
ANWB Streetwise bestaat uit 4 onderdelen: 

- Bij Toet toet leren de groepen 1 en 2 in de speelzaal verkeersgeluiden herkennen en 
oefenen het veilig oversteken. Daarnaast wordt geoefend met de autogordel in combinatie 
met het kinderzitje.  

- Tijdens Blik en klik leren de groepen 3 en 4 in de gymzaal over veilig oversteken. Het belang 
van het dragen van de veiligheidsgordel en gebruik van een kinderzitje in de auto wordt 
geoefend met een spannende gele elektroauto.  

- Hallo auto leren de groepen 5 en 6 < in de ………… straat> over de remweg van een auto en 
de invloed van reactietijd op die remweg. Ze nemen zelf plaats op de bijrijdersstoel van een 
ANWB lesauto en mogen zelf remmen. Ook het belang van het dragen van een 
veiligheidsgordel en een stoelverhoger komt in deze les aan bod. 

- Bij Trapvaardig tenslotte trainen de groepen 7 en 8 op het schoolplein in praktische 
fietsvaardigheid. Er wordt gefietst over een uitdagend parcours en ze trainen moeilijke 
manoeuvres. Ook rijden ze met een zware rugzak op. Zodat ze straks beter voorbereid zijn 
op het zelfstandig fietsen naar de middelbare school. De kinderen moeten hiervoor wel hun 
fiets meenemen naar school. 

In de week ervoor en ook de week erna krijgt iedere groep ook nog bijbehorende digibordlessen van 
de eigen leerkracht.  
 

http://tstaepelof.obase.nl/


Rapportgesprekken 
Wij bedanken alle kinderen en ouders die deze week op 
rapportgesprek zijn geweest. Tijdens deze gesprekken werden de 
resultaten van het eerste half jaar besproken. Ook de doelen waaraan 
het kind wil gaan werken, zijn ook besproken.  
We vinden het heel knap van de kinderen dat zij al precies kunnen 
aangeven waar ze al goed in zijn maar daarnaast ook kunnen vertellen 
op welke gebieden zij nog verder willen en kunnen groeien.  
De leerlingkaart van Gynzy riep soms nog vragen op. Daarom hebben 
we een uitleg (legenda) gemaakt waarin de leerlingkaart nog een keer 
met voorbeelden wordt uitgelegd. Deze uitleg sturen we als bijlage 
met deze nieuwsbrief mee.   

 

Rectificatie  
In de vorige nieuwsbrief stond: “De MR heeft na gedegen overleg en onderzoek besloten om 
voorlopig nog niet over te gaan op een ander lesrooster.” Hier had moeten staan: “Het team heeft na 
gedegen overleg besloten om voorlopig nog niet over te gaan op een ander lesrooster.” Dit is binnen 
de MR besproken en deze is hiermee akkoord gegaan. 
 

Nieuws van groep 1, 2 en 3 
Hoewel het op de kalender nog winter is ben ik in de groep toch al  een beetje begonnen met het 
werken over het voorjaar. De bloembollen staan al te popelen om uit te komen! Als voorbereiding op 
de Street wise dag hebben de beide groepen de bijbehorende verkeersles bekeken. Door de 
verkeerslessen die we regelmatig behandelen zijn de kinderen al goed op de hoogte. Denkt u nog aan 
de briefjes voor de MQ scan? In de groep hebben de kinderen  les gehad over tandenpoetsen en het 
gebit in het algemeen. Reuze interessant en er werden tandenborstels en tandpasta uitgedeeld.   Nu 
de groep steeds groter wordt wil ik de ouders van groep 3 vriendelijk verzoeken om na de voorjaar 
vakantie afscheid te nemen in de hal. Dat scheelt een hoop drukte bij binnenkomst. Bovendien kan 
groep 3 dan al wennen aan de situatie van volgend jaar, dan moeten de kinderen in de rij naar 
binnen. In groep 3 ronden we voor de vakantie kern 8 af. Alle letters zijn nu aangeboden en er komen 
nu spelling en uitspraak problemen aangeboden in de komende kernen. Bijv. dat de B en de D soms 
als T moeten worden uitgesproken. Ook het echte begrijpend lezen krijgt steeds meer aandacht, en 
dat valt niet mee! Veel energie gaat nog naar het technisch lezen. Nog een weekje dan kunnen de 
kinderen weer bijkomen! 

Nieuws van groep 4, 5 en 6 

 

 

Woensdag 19 februari is er voor groep 4, 5 en 6 weer een 
muziekvoorstelling van ‘Keet in de kerk’. De voorstelling 
heet: ‘Majesteit Orgel’. Het orgel lijkt wel de koning van alle 
instrumenten, zo hoog daar in de Nieuwe kerk … heb jij geen 
hoogtevrees? Dit is een heel bijzondere Keetvoorstelling. We 
zijn namelijk uitgenodigd op audientie bij zijn majesteit 
Orgel. Jawel, we mogen met z’n allen de trap op naar boven, 
naar de orgelzolder. Dat is best spannend. We moeten 
zorgen dat we op tijd zijn want de majesteit heeft het druk 
en maar eventjes tijd voor ons. 
De voorstelling begint om 11:00 uur. Ouders en andere 
belangstellenden zijn ook welkom.                                                                                                           
 

 



       

Nieuws van groep 7 en 8 
Schaakkampioenschap  
Wij wensen de twee teams heel veel succes bij het schaakkampioenschap op woensdagmiddag 19 
februari in Zierikzee! 
 
Verkeersexamen groep 7 
Het verkeersexamen voor groep 7 komt er weer aan. Donderdag 2 april krijgen de kinderen het 
theoretisch verkeersexamen. Daarna stappen de kinderen, op donderdagmiddag 9 april, op de fiets 
naar Burgh-Haamstede voor het praktische examen.  
In de klas gaan wij ons voorbereiden op het examen. Ook krijgen de kinderen maandag een flyer en 
theorie mee naar huis, om ook thuis (samen) te oefenen. Handig om te weten: Veilig Verkeer 
Nederland geeft aan dat de ervaring leert dat er veel fouten worden gemaakt bij vragen over de 
verkeersborden, over voorrang en voorgaan. 
 
Halt  
Vrijdag 6 maart krijgen de kinderen een voorlichting van Halt over Online veiligheid. Bij de 
nieuwsbrief zit een informatieblad voor de ouders/verzorgers. Hierin vinden jullie informatie over 
waarom Halt deze voorlichting geeft, wat de voorlichting inhoudt en wat jullie zelf kunnen doen om 
het thema te bespreken met je kind. 
 

Hieperdepiep! 

Het team

 

De komende 3 weken feliciteren wij op 
15 februari Levi van der Vet uit groep 1, 
20 februari Kai van der Velde uit groep 1 

en 
Jens Coppoolse uit groep 8 

23 februari Gijs Leeuwe uit groep 7 
2 maart Nani Jochem uit groep 2 

Allemaal een heel fijne verjaardag!!!!! 
 

 

het team van Stapelhof wenst iedereen alvast een……… 

 


