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Wel of niet naar school

De afgelopen tijd werden wij ’s morgens veel gebeld door ouders met een verkouden kind met de
vraag of het kind wel of niet naar school kon. Met behulp van bovenstaande beslisbomen kunt u zelf
beslissen of het wel of niet verantwoord is om uw kind naar school te laten komen. Omdat
bovenstaande afbeeldingen verkleind zijn, voegen we ze ook nog als bijlage bij deze nieuwsbrief toe.

Parro-app
Omdat wij het heel belangrijk vinden om ouders goed te informeren en
goed te communiceren, hebben wij gekozen voor een betaalde licentie
op Parro. Hiermee vervalt de klasbordapp. Omdat foto’s via Parro
rechtstreeks naar ouders of de groep ouders gestuurd kan worden, zal
ook FaceBook veel minder ingezet gaan worden.
Vandaag krijgt u een mail met daarin de uitnodiging om uw account te
activeren. Vanaf nu is deze app het middel waarmee wij met ouders
(digitaal) contact hebben. Ook de nieuwsbrief wordt vanaf nu in Parro
naar ouders gestuurd.

Parro communicatieafspraken OBS Stapelhof
Dit plan is opgesteld voor ouders en teamleden met als doel om verwachtingen over de
communicatie met de Parro-app helder te maken. Ouders worden uitgenodigd om de app te gaan
gebruiken. Voorwaarde hiervoor is dat het e-mailadres van ouders bij ons bekend is.

Het uitsturen van berichten
Wanneer communiceer je?
We streven ernaar dat minimaal 1x per 2 weken (met een maximum van 7) de groepsleerkracht een
bericht stuurt over een activiteit of gebeurtenis in de groep.
Waarover communiceer je?




Afspraken voor de komende dagen, oudergesprekken, spullen meenemen, vrijwilligers
vragen, leuke mededelingen of foto’s.
Teksten in mededelingen proberen we zo kort mogelijk te houden, het liefste voegen we ook
een fotootje toe. Het is niet de bedoeling dat u deze foto’s deelt met anderen.
Doorgeven van een afspraak bij de huisarts, ziekenhuis, orthodontist etc. is mogelijk via de
Parro-app. Het is wel belangrijk dat dit tijdig doorgegeven wordt. Wanneer het pas op de dag
zelf bekend is, moet dit telefonisch doorgegeven worden.

Waarover communiceer je niet?



Over voortgang, gedrag of bijzonderheden van een kind communiceren we zo min mogelijk
via de Parro-app. We maken liever een afspraak voor persoonlijk contact.
Leerlingen worden niet ziek gemeld via Parro, maar via een telefonische melding aan de
school vóór 08.25 uur.

Bereikbaarheid & reacties
Bereikbaarheid leerkracht
Scheiding werk & privé: Parro contact is mogelijk met de leerkracht die op deze dag werkt. Buiten
deze tijden wordt er niet van de teamleden verwacht dat ze reageren of berichten aanmaken.
Reactiesnelheid: We streven naar een vlotte communicatie, maar leerkrachten zijn niet verplicht
direct te reageren. Immers staan ze het grootste deel van de dag voor de klas. Lesgeven en aandacht
voor het kind krijgen voorrang. Leerkrachten zullen daarom pas na 14.30 uur reageren.

Gespreksplanning
Voor het plannen van de gesprekken gebruiken we ook de Parro-app.
Ouders/verzorgers krijgen een bericht dat de gespreksplanning open staat en leggen daarin zelf een
keuze voor een gesprekstijd vast.

Er is een tijd van komen………
En er is een tijd van gaan. Voordat u het van anderen hoort, wil ik liever
zelf aan u vertellen dat ik aan het eind van dit schooljaar stop ik met
werken. Ik heb dan bijna 40 jaar voor de klas gestaan.
Tijd voor nieuwe dingen, uitdagingen, boeken, bijen en reizen. Het team
heb ik begin dit jaar van mijn besluit op de hoogte gebracht. Tijdig, zodat
er tijd is om een nieuwe collega te vinden. Gelukkig is het jaar nog jong en
ga ik, net als andere jaren, volop genieten. Komt goed, zeker weten!

Oudergesprekken
In week 3 staan oudergesprekken gepland. In verband met Corona lijkt het ons verstandig om deze
gesprekken door te schuiven naar november. Op dit moment zijn er al een aantal ouders en kinderen
getest op Corona. Om zo min mogelijk besmettingsrisico te lopen willen we op dit moment ouders
nog zo min mogelijk in de school ontvangen.
Ouders die nu wel graag al een startgesprek wensen, kunnen uiteraard altijd een afspraak maken
met de leerkracht. Dat kan vanaf vandaag met de Parro-app.

Leerlinggesprekken
In deze periode voeren de leerkrachten individuele gesprekken met de leerlingen. In deze
gesprekken worden de doelen voor de komende periode besproken.
In de onderbouw (groep 1/2) vraagt de juf tijdens een spelsituatie wanneer ze aan het spelen zijn
bijvoorbeeld: wat vind je leuk om te doen in de klas? Waar ben je goed in? Wat vind je niet leuk om
te doen? Wat vind je nog moeilijk? Wat wil je graag leren?
In de middenbouw (groep 3 t/m 6) vraagt de juf in een 1-op-1-gesprek bijvoorbeeld: wat ga je leren
in groep ..? Wat wil je nog graag leren? Waar ben je goed in? Wat vind je nog moeilijk?
In de bovenbouw (groep 7/8) vraagt de juf in een 1-op-1-gesprek in de klas of daarbuiten
bijvoorbeeld: wat ga je leren in groep ..? Wat wil je nog graag leren? Waar ben je goed in? Wat vind
je nog moeilijk? Wat mogen we van elkaar verwachten?

Wijziging gymtijden
Op donderdagochtend worden 4 leerlingen uit groep 5/6 op school begeleid door Dagmar
van PI-Spello. In verband met haar rooster zijn de gymtijden van groep 3/4 en 5/6 gewisseld.
Nieuwe gymtijden donderdag:
5/6
3/4
7/8

Vertrek school
8.30
9.30
10.30

Les
8.45- 9.45
9.45-10.45
10.45-11.45

Terug op school
10.00
11.00
12.00

Ingrid
Annemiek
Floor

Even voorstellen
Mijn naam is Kevin Kostense (24), woonachtig in Zierikzee en ik zit in mijn
derde jaar van de opleiding leraar in het Basisonderwijs (pabo) op de HZ
in Vlissingen. Komend half schooljaar zal ik in de onderbouw meelopen
als stagiair en doe ik dat op de maandag en de dinsdag.
Naast school ben ik regelmatig te vinden op het voetbalveld van
Scharendijke waar ik voor ZSC´62 voetbal. En werk ik in de weekenden in
het pannenkoekenhuis van Renesse.
Tot slot hoop ik dat we er met zijn allen een ontzettend leuk en leerzaam
schooljaar van zullen maken.

Brief fusie Obase
Als bijlage ontvangt u een brief waarin de directeur-bestuurder Ewald de Keijzer u informeert over de
toekomstige fusie tussen Obase (Schouwen-Duiveland) en Octho (Tholen).

Schoolreis
Donderdag 24 september gaan we met alle kinderen op schoolreis. Groep 1 en 2 gaat naar ‘de
Mekkerstee’ en ‘de Flipjes’ in Ouddorp.
Groep 3 t/m 8 gaat naar ‘Archeon’.
In de volgende nieuwsbrief wordt u hierover verder geïnformeerd.

Groep 1/2

Groep 3 t/m 8

Mad Science
Op het inschrijfformulier staat 12.30 uur als aanvangstijd. Dit moet natuurlijk 14.15 uur zijn.
Inmiddels hebben al 29 kinderen zich aangemeld en is de organisatie op zoek naar een tweede
professor zodat de groep gesplitst kan worden.
Wanneer de kosten voor Mad Science (€72,50 voor 6 lessen) een financieel probleem mocht zijn om
uw kind deel te laten nemen, neem dan contact op met Ingrid Bijlsma. De school beschikt dit jaar
namelijk over een ‘Potje Geluk’ wat bedoeld is om kinderen gelijke kansen te bieden om mee te
kunnen doen aan (leuke) schoolactiviteiten. Het ‘Potje Geluk’ is bedoeld voor armoedebestrijding bij
kinderen.
https://inschrijven.mad-science.nl

Schoolmaatschappelijk werk
Is uw kind op school wat teruggetrokken en stil? Of juist
angstig en boos? Heeft uw kind moeite om zich op school
te
concentreren? Wordt uw kind gepest? Zijn er andere
problemen voor uw kind op school? Dan kunt u terecht bij
het School Maatschappelijk Werk .
Chantal Bruijnzeel (rechts op de foto) en Miranda Klap (links op de foto) verzorgen vanuit SMWO
het School Maatschappelijk Werk voor een groot deel van de basisscholen op Schouwen-Duiveland.

Een kind, dat ondersteuning nodig heeft, kan via de school worden aangemeld. Dit gebeurt in overleg
en met toestemming van de ouders. Ouders worden altijd betrokken bij het traject dat voor het kind
wordt ingezet.
Na de aanmelding maken we kennis met het kind om de hulpvraag duidelijk te krijgen. Door middel
van gesprekjes, oefeningen en spelletjes gaan we dan werken aan een oplossing. We laten ons
geregeld bijscholen in gesprekstechnieken en methoden die aansluiten bij de belevingswereld van
kinderen.
We werken oplossingsgericht wat betekent dat we kijken naar de dingen die al goed gaan, om juist
het positieve te benadrukken en dat in te kunnen zetten als kracht. De gesprekjes en oefeningen
vinden onder schooltijd en op school plaats. Er zijn geen kosten aan verbonden.
Het School Maatschappelijk Werk is onderdeel van het ondersteuningsteam op school, samen met
de intern begeleider en de jeugdverpleegkundige van de GGD. Vaak is de inzet van het
ondersteuningsteam voldoende voor een kind om weer vooruit te kunnen. Als blijkt dat er een
andere vorm van hulp nodig is, zal er voor worden gezorgd, dat het kind bij de juiste instantie of
organisatie terechtkomt voor hulp.
Voor vragen kunt u ons rechtstreeks benaderen op de telefoonnummers 06-53233008 (Chantal) of
06-57390525 (Miranda) en via ons mailadres smwsd@smwo.nl.

Groep 1/2/3
Wat een heerlijke groep heb ik weer! De nieuwe derdegroepers helpen de jonge kinderen waar ze
kunnen! Ingrid is de leerkracht van de groep op de woensdag en ook zij geniet van de sfeer in de
groep. We hebben een nieuwe knul in de klas: Het is Dayne, de jongere broer van Jayden.
Het thema bij de boeken die deze weken voorgelezen worden hebben allemaal te maken met
gevoelens. Angst, blijheid, bescherming enz. Zo leren we al weer snel dat je bang, blij of verdrietig
kunt zijn, en dat dat erbij hoort.
Koeltassen
Om voor de hele dag het eten en drinken fris te houden hebben de kinderen een koeltas gekregen.
Wilt u het eten daarin doen. De grote rugzakken kunnen dan thuis blijven. Het wordt anders wel erg
vol aan de kapstok. Ik heb voldoende droge kleding in geval van “een ongelukje”.
Groep 1 en 2
Om het winkeltje weer eens een nieuwe impuls te geven zijn we met de klas bezig om er een pizzeria
van te maken. Pizzeria Mama Mia! Er is een “echte” houtoven gemaakt en er zijn pizza’s geknutseld.
Er komt nog een prijslijst aan en dan kan de pizzeria geopende worden. Verkochte pizza’s kunnen in
echte pizza dozen ingepakt worden.
Groep 3
Wat is het toch leuk en spannend om in groep 3 te zitten! Omdat alles
nieuw is, beginnen we met cijfers en letters die de meeste kinderen al
kennen. Zo bouwen we eerst zelfvertrouwen op. Er is veel waar de
kinderen aan moeten wennen: Waar lever ik mijn werk in? Hoe werk ik
goed in mijn werkboek? Hoe verzorg ik mijn eigen Chromebook? En
wat ook heel leuk is……met de bus naar de grote gymzaal!

Groep 4/5/6
De eerste 2 weken zitten er alweer op en het waren 2 fijne weken. We zijn met elkaar bezig geweest
om van de klas een groep te maken. Door met elkaar te praten, spelletjes te doen en verschillende
samenwerk opdrachten, leren de kinderen elkaar (nog) beter kennen. De kinderen zijn verdeeld over
groepjes van 6 en de verschillende leeftijdsgroepen zitten door elkaar. Al bij de eerste startopdracht
na de vakantie zagen wij dat er leuke gesprekken ontstonden tussen de kinderen en ’s middags
werden er diverse, van tevoren niet voorspelde en verwachtte, speelafspraken gemaakt.

In de tweede week hebben we een “klassenvergadering” gehouden. De vraag was: wat gaat er al
goed? Samenwerken, luisteren naar elkaar, elkaar helpen en met elkaar buiten spelen waren een
aantal antwoorden die gegeven werden.
Wij merken dat de kinderen zich al fijn voelen in de groep en elkaar vertrouwen. Met deze prettige
sfeer gaan wij verder aan de slag en we gaan er van uit dat we er met elkaar een fijn jaar van gaan
maken.
Bij het rekenen in groep 5 en 6 blijkt weer dat het kennen van de tafels heel belangrijk is. In Gynzy
staat er een taak klaar voor groep 5 en 6 waar ze de tafels van 3, 4 en 5 thuis kunnen oefenen. Dit
hoeft natuurlijk niet altijd via de computer geoefend te worden, maar ook tijdens het eten,
aankleden, de hond uitlaten, het konijnenhok verschonen, onderweg naar…… enzovoort enzovoort.
Dinsdag “overhoren” we de kinderen en worden de tafels van 6 en 7 opgegeven om die week te
oefenen.

groep 7/8
We zijn weer volop van start! Wij, als juffen, zijn erg blij met de huidige groep. Wat een gezelligheid!
Er is direct een fijne sfeer. Daar worden we blij van! We kijken dan ook uit naar dit komende
schooljaar!
Huiswerk
Iedere donderdag krijgen de kinderen huiswerk mee. Ook zullen er om de paar weken toetsen
worden opgegeven. Dit wordt niet meer gecommuniceerd via de Klasbordapp. Deze gebruiken wij
niet langer. De kinderen schrijven huiswerk op in hun agenda en zijn hier zelf verantwoordelijk voor.
Scool on Wheels
Op 17 september krijgen de kinderen een theorie- en praktijkles om te ervaren hoe het is om in een
rolstoel te zitten.
Kinderpostzegels
Kees den Boer neemt het ook dit jaar weer op zich om de kinderpostzegels te verkopen met de
kinderen. Op 23 september is de start van de verkoop. Op deze dag gaan de kinderen van groep 7 en
8 om 11.30 uur pannenkoeken eten. Deze krijgen we aangeboden door het Pannekoekhuis! Dank
jullie wel!! Om 12.00 uur zijn de kinderen vrij van school, om dan te starten met de verkoop. Het
goede doel van dit jaar is;” Geef een veilig thuis”
Ruim 90.000 kinderen in ons land hebben geen veilige thuisbasis. Wij hopen mee te helpen aan een
betere toekomst voor deze kinderen.

Hieperdepiep!
AUGUSTUS
27
Luuk Goedegebuure (11 jaar)
28
Jorg Davidse (11 jaar)
28
Floor Heijboer (5 jaar)
29
Bowi Wandel (7 jaar)
30
Sophie Minheere (8 jaar)
SEPTEMBER
6
Liam Poll (10 jaar)
6
Annemijn Steyaert (11 jaar)
11
Xanna Everears (10 jaar)

Vrije tijd

