
 

nummer 3                                                                           18 september 2020        

Voor de kalender 

23 september Mad Science 2 

 Start kinderpostzegels 

24 september Schoolreis 

25 september  Nieuwsbrief 4 

Zieke juf of zieke kinderen 
Wij willen graag de door het team gemaakte afspraken met u delen. 
Wat doen we als de juf ziek is: 
De duo-leerkrachten die deze dag eigenlijk niet werken, zijn bereid om deze dag extra te werken om 
hun collega te vervangen. Wanneer dit niet mogelijk is, kijken we of er nog iemand anders uit het 
team (of uit de vervangerspool van Obase) kan komen invallen.  
Wanneer geen van bovenstaande opties te realiseren is, blijven de kinderen thuis en krijgen ze 
thuisonderwijs. Uiteraard hopen wij allemaal dat dit niet gaat gebeuren! 
 
Wat doen we als een kind niet naar school kan: 
Wanneer uw kind niet ziek is maar niet naar school kan komen door verkoudheid, in afwachting van 
testuitslag of andere Corona-gerelateerde redenen, kan hij/zij werken in de werelden van Gynzy.  
Uw kind weet zelf hoe dit werkt! Na schooltijd kunt u contact opnemen met de leerkracht om 
eventueel ander/extra werk voor uw kind te vragen. 
 

Parro-app 

 

Fijn dat bijna alle ouders zich hebben aangemeld voor de Parro-app. Omdat deze 
app een besloten groep is, gaan wij ervan uit dat van alle kinderen foto’s 
geplaatst mogen worden. Mocht u toch willen dat uw kind niet op de foto’s staat, 
verzoek ik u dit via de Parro-app door te geven aan de leerkracht van uw kind. 

Extra toetsen 

 

De week voor de herfstvakantie willen we bij groep 4 t/m 8 de IEP-toets 
van afgelopen juni nogmaals afnemen. Dit zijn begrijpend lezen, spelling en 
rekenen. Bij de kinderen die in juni nog niet op het gewenste niveau lazen, 
wordt ook opnieuw de AVI en DMT afgenomen. 

 

Wij hebben een aantal redenen om tussentijds de toetsen af te nemen: 

1.  De juni-toets is afgenomen vlak na een langere tijd thuisonderwijs. Wij willen weten of dit de  

toetsuitslag beïnvloed heeft. 

2.  In juni is voor de eerste keer de IEP afgenomen. Net als bij de Cito wordt dit normaliter 2 maal per 

jaar gedaan. Door de IEP  nu tussentijds af te nemen, kunnen wij in februari al een ontwikkelingslijn 

zien. 

De resultaten worden met ouders besproken tijdens de oudergesprekken in november. 



Ouderhulp 

Vandaag krijgt uw kind een formulier mee waarop u kunt aangegeven bij welke activiteiten u dit 
schooljaar zou willen ondersteunen. Let op: niet alle activiteiten zijn op dit moment al mogelijk in 
verband met Corona. 

Hart en handen 

 

Om het beste uit ieder kind te halen, zijn wij schoolbreed begonnen met 
activiteiten die wij ‘hart en handen’ noemen. Verschillende 
expressievakken worden gegeven door de leerkracht die daar het meest 
affiniteit mee heeft. Sonja geeft muziekles, Marga biedt tekenen aan, 
Annemiek verzorgt handvaardigheid en Floor is onze dramaqueen en 
verzorgt daarom de dramalessen ;).   
De groepen 1/2, 3/4, 5/6 en 7/8 krijgen wekelijks of tweewekelijks 
bezoek van een andere leerkracht met de door haar gegeven activiteit. 
Op vrijdagmiddag vinden deze lessen plaats.   

Afgelopen vrijdag zijn we van start gegaan. Zowel de kinderen als de leerkrachten waren erg 
enthousiast.   
Tot de herfstvakantie werken wij aan het thema van de Kinderboekenweek: ‘En toen…..’  
Het thema zullen we gezamenlijk afsluiten.   

  

Schoolreis groep 1/2 
 

 

De kleuters uit groep 1 en 2 gaan naar ‘de Mekkerstee’ en 
‘de Flipjes’ in Ouddorp.  
Zij gaan met eigen vervoer. Marga, Kevin en Sonja  zullen 
rijden.  
Vertrek:  9.00 uur. De kinderen hoeven deze dag niets mee 
te nemen. Zij krijgen een lunch bij de Mekkerstee en bij 
speeltuin de Flipjes krijgen ze ook nog drinken en een zakje 
chips. Sonja zal verschoning meenemen voor eventuele 
ongelukjes. 
De verwachte aankomsttijd op school is 15.30 uur. 

 
 

Schoolreis groep 3 t/m 8 

 

Donderdag 24 september gaan we met alle kinderen van groep 3 t/m 8  
op schoolreis naar het museumpark Archeon. Archeon voert de 
maatregelen door uit het protocol ‘Samen een veilig bezoek aan Archeon’, 
welke aansluiten bij de richtlijnen van het RIVM. Doordat zij deze 
maatregelen strikt naleven, zorgen ze ervoor dat ons schoolbezoek 
plezierig en veilig verloopt. 

Vertrek 8.30 uur. De kinderen moeten hun eigen lunchpakket en voldoende drinken meenemen. 
Snoep hoort er natuurlijk bij maar niet te veel en uitdelen mag nu niet i.v.m. Corona. Om die reden 
willen wij ook niet dat kinderen geld meenemen. Betalen met cash geld wordt immers afgeraden. 
Mobiele telefoons blijven thuis. Kinderen zijn in groepjes ingedeeld en de begeleider van ieder 
groepje zal op verzoek foto’s maken die in de Parro-app gedeeld zullen worden.  
Na het gladiatorengevecht zal de bus weer vertrekken naar school. De verwachte aankomsttijd is 
17.00 uur. Eventuele vertraging zal in de Parro-app worden aangegeven. 
 



Even voorstellen 

Marion Ligthart kunt u op woensdag bij ons op school regelmatig 
aantreffen. Marion werkt op woensdag t/m vrijdag in de A-pool van 
Obase en vervangt zieke leerkrachten. Stapelhof is haar stamschool. Hier 
werkt ze op de dagen dat ze niet hoeft te vervangen op andere scholen. 
Marion haar specialisme ligt bij het jonge kind maar ook in de midden- en 
bovenbouw zal zij kinderen en groepjes leerlingen kunnen begeleiden. Op 
dit moment vervangt ze op donderdag en vrijdag langere tijd een 
leerkracht in Nieuwerkerk.  

 

 

Nieuws van de OR 

Contact met Ouderraad: 

De OR is voor vragen en opmerkingen altijd bereikbaar via ouderraadrenesse@hotmail.com.  

Ouderbijdrage: 

Vandaag krijgt uw kind een factuur mee voor de ouderbijdrage van dit schooljaar. Omdat vorig jaar 

niet alle activiteiten zijn doorgegaan, is dit jaar de ouderbijdrage eenmalig verlaagd naar €25,00.  

Van deze ouderbijdrage worden alle feesten en activiteiten betaald zoals Sinterklaas, Kerst(crea), 

Pasen, schoolreis, eindfeest, kamp en afscheid groep 8.  

Nieuws van Linda en Anouk (gym) 

 

Even voorstellen…. 
Mijn naam is Linda de Vlieger, ik ben opgegroeid in Nieuwerkerk en 
woonachtig in Zierikzee.  
Op dit moment zit ik in het laatste jaar van de leraren opleiding 
lichamelijke opvoeding in Zwolle (CALO). Voordat ik aan deze 
opleiding begon heb ik het CIOS in Goes afgerond.  
Dit jaar verzorg ik de gymlessen en hoop ik meer te kunnen 
betekenen voor sport en bewegen binnen de school. Ik vind het leuk 
om te skiën, te zwemmen en ik heb jarenlang aan atletiek gedaan.  
Ik heb er veel zin in om er een leuk en sportief schooljaar van te 
maken!  

Mijn naam is Anouk Maaskant-Dalebout en ik ben werkzaam ruim 7 jaar als buurtsportcoach 
(combinatiefunctionaris)  sport en bewegen voor de gemeente Schouwen-Duiveland bij SMWO. 
Met een afgeronde CIOS en CALO opleiding voelt de gymzaal als mijn tweede thuis. Ik mag dan ook 
met veel plezier en passie het Vitaal S-D programma invullen en uitvoeren, wat valt binnen het 
gemeentelijke gezondheidsbeleid. 
Binnen dit programma richt ik mij voornamelijk op het primair onderwijs. Als buurtsportcoach wil ik 
een kwaliteitsimpuls geven aan het bewegingsonderwijs binnen het primair onderwijs omdat de 
gezondheid van kinderen en plezier in bewegen een grote bijdrage levert aan een leven lang sport & 
bewegen.  
Waarbij bewegingsvaardigheden voorop staan en door het stimuleren van bewegen voor, onder en 
na schooltijd, de intensiteit en effectiviteit wordt verhoogd. 
Binnen het Stapelhof (vroeger was dit voor mij nog ’t Staepel of, ik heb hier altijd met veel plezier 
mijn basisschool jeugd door gebracht), vervul ik de rol als stagebegeleider van Linda.  
Tevens zetten we na de herfstvakantie de Zeeuws brede screening uit in alle groepen. Hier volgt later 
meer info over.  

mailto:ouderraadrenesse@hotmail.com


 

Nieuws van Tyka (BOS)  

Schrijver online op bezoek! 
Vrijdag 2 oktober gaan groepen 4 t/m 8 videobellen met een schrijver en een illustrator! 
Op het scherm van groep 4-5-6 zal Sanne te Loo verschijnen. Zij heeft allerlei boeken geïllustreerd én 
een paar prentenboeken geschreven. Afgelopen woensdag heb ik de kinderen alvast een beetje 
kennis laten maken met Sanne. We hebben haar website bekeken, verschillende boeken bekeken en 
geluisterd en gekeken naar ‘De man met de zeegroene ogen’ op YouTube. Voorgelezen door Koos 
Meinderts. Benieuwd naar de boeken die Sanne te Loo heeft geïllustreerd & geschreven? Ga dan 
naar www.sanneteloo.nl!  
Wil je samen met jouw kind het filmpje nog eens kijken van ‘De man met de zeegroene ogen’? Ga 
dan naar: https://www.youtube.com/watch?v=rN4VsiTPCcA  
 
Op het scherm van groep 7-8 zal Michael Reefs verschijnen. Hij is de schrijver van onder andere ‘de 
Biebbende’. Ook deze groep heb ik alvast een beetje kennis laten maken met de schrijver. En we 
ontdekte dat deze schrijver hele avontuurlijke en spannende boeken schrijft vol fantasie! Michael 
Reefs is een schrijver die interactie erg leuk vindt. In de boeken van de Biebbende vind je 
bijvoorbeeld na ieder hoofdstuk een QR-code met extra informatie over het verhaal. Ook zijn er 
verschillende websites die de kinderen kunnen verkennen om meer te weten te komen over de serie 
en de personages! Nieuwsgierig? Of wil jouw kind weten welke websites er ook alweer bij de boeken 
hoorden? Kijk dan hieronder: 
Website van de schrijver: www.michaelreefs.nl  

 
Biebbende: www.debiebbende.nl 
Bram en het zoldermysterie: www.uitgeverijstormsteen.nl/bram/ 
Trailer van de Tempeljagers (NIEUW!): https://www.youtube.com/watch?v=2Lw2gzQsiHQ  
 
Uiteraard hebben we van deze schrijvers de boeken te leen bij de bibliotheek! Veel boeken bevinden 
zich nu op school, maar zullen binnenkort weer beschikbaar zijn in de bibliotheek. 
 

Groep 1/2/3 
Groep 1-2 nieuws: Aan het begin van de herfst zijn we aan het werk over de appel. Er wordt over 
gezongen. We hebben appels geverfd en we hebben klokhuizen uit elkaar gehaald om daarna de 
pitten te poten in een glazen potje. Of die ook uitgroeien tot een appelboom zal de tijd leren. We 
hebben ook een prachtig stempelwerkje over een appel gemaakt en een werkblad over tellen en 
vergelijken. Meester Kevin heeft het boek “De kleine reus” voorgelezen. 
 Wilt u nog doorgeven of uw kind bij het aanstaande schoolreisje een autostoel of stoelverhoger 
meeneemt? Dit is belangrijk voor de indeling van de auto’s. 
Nieuws uit groep 3: Het eerste rekenblok is getoetst en ik ben tevreden over de uitkomsten. Ook zijn 
we begonnen in Kern 1 van Veilig Leren Lezen.  In deze kern worden de aa, e, v, r en de p 
aangeboden. Deze week hebben we ook voor het eerst met het zelfstandig-werkbord gewerkt. Het 
ging top en de kinderen voelden zich erg groot. Het was wel doorwerken om alles ook echt af te 
krijgen. Binnenkort gaan we ook beginnen met tutorlezen. Een kind uit groep 8 leest met een kind uit 
groep 3. In sommige gevallen doet de tutor het leesinterventieprogramma “Bouw”.  
Vergeet vooral niet het stukje over de schoolreis te lezen! We hebben zin in een leuke dag! 
 
 
 
 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.sanneteloo.nl%2F&data=01%7C01%7Ci.bijlsma%40obase.nl%7Ca705f0a9d95d4fd1771608d85a4f5227%7C6764671578db40adb856302a28f03aaf%7C0&sdata=nE0tRhsUq4MPdVioGA7Iw8bm3X9v454nPegBAUmr9r0%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DrN4VsiTPCcA&data=01%7C01%7Ci.bijlsma%40obase.nl%7Ca705f0a9d95d4fd1771608d85a4f5227%7C6764671578db40adb856302a28f03aaf%7C0&sdata=NrlTBpgqxSFqF8IQjW9FJ9Vb%2FjQ3UkH4jlluuZkpeoQ%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.michaelreefs.nl%2F&data=01%7C01%7Ci.bijlsma%40obase.nl%7Ca705f0a9d95d4fd1771608d85a4f5227%7C6764671578db40adb856302a28f03aaf%7C0&sdata=NK%2BxhIXUPGgAODIfawxC25txg9%2FR9Z7m3S4850b9xhw%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.debiebbende.nl%2F&data=01%7C01%7Ci.bijlsma%40obase.nl%7Ca705f0a9d95d4fd1771608d85a4f5227%7C6764671578db40adb856302a28f03aaf%7C0&sdata=cCqxI%2BCoCzjn%2B07WD4v0Gas8WjP%2FOgOzdlbe3rDTaKM%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.uitgeverijstormsteen.nl%2Fbram%2F&data=01%7C01%7Ci.bijlsma%40obase.nl%7Ca705f0a9d95d4fd1771608d85a4f5227%7C6764671578db40adb856302a28f03aaf%7C0&sdata=nLaZAeQ7Hu94Tc8Khok3TXE6u0XgAAG1c85OXiKS0TM%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D2Lw2gzQsiHQ&data=01%7C01%7Ci.bijlsma%40obase.nl%7Ca705f0a9d95d4fd1771608d85a4f5227%7C6764671578db40adb856302a28f03aaf%7C0&sdata=u9TeD8iylFKadhMV702UIQC8AYVpbN6wrVfVE9rPsx8%3D&reserved=0


Groep 4/5/6 
Afgelopen woensdag was de eerste les van Mad Science! Wat was dat leuk, leerzaam en interessant! 
Super dat er zoveel kinderen bij zijn! 
In de klas zijn we hard aan het werk; 
Groep 4 heeft het met rekenen over verdubbelen, tellen met stappen van 2, geldrekenen en nog 
meer. Hiervoor is het nodig dat ze onder de 10 de sommen goed geautomatiseerd hebben. Met taal 
hebben we het gehad over de lidwoorden en zelfstandignaamwoorden. Best moeilijk, maar ze weten 
het snel. We schrijven dan in een echt schrift met lijntjes. Spelling doen we met Gynzy; woorden als 
warm, melk, trui, struik komen aan de orde.  
Groep 5 werkt met rekenen aan de structuur van getallen; in het HTE- schema leren ze dat in 
bijvoorbeeld het getal 486 de 4 staat voor 400, de 8 voor 80 en de 6 voor 6. Ook de tafels komen aan 
bod! Dit moet thuis goed ingeoefend worden. Dat kan met Gynzy, maar ook op een speelse manier 
met een bal overgooien of op de trampoline! Spelling gaat vooral om woorden met aai,ooi, oei, 
ng,nk. Met taal werken zij aan leestekens, woorden op alfabetische volgorde zetten en woordsoorten 
benoemen in de zin; zelfstandignaamwoorden, lidwoorden, bijvoeglijknaamwoorden, werkwoorden, 
en voorzetsels. Dat is al een hele klus om die uit elkaar te houden! 
Groep 6 rekent al met getallen boven de 1000! Zij maken verhoudingstabellen waarbij de tafels erg 
hard nodig zijn! We geven nu de tafels op als huiswerk omdat nog steeds blijkt dat ze er bij 
sommigen niet in (blijven) zitten.  Ook keersommen met tientallen en breuken staan op het 
programma; chocoladerepen verdelen, pizza’s in stukjes verdelen enz. Met spelling werken zij aan 
ng, nk, -cht . Taal wordt weer een stukje moeilijker gemaakt; dat je een zin kan verdelen in 
woordsoorten (lidwoord, werkwoord, zelfstandignaamwoord enz.), maar ook in zinsdelen 
(persoonsvorm, onderwerp, enz.) Dat is lastige leerstof, maar met oefenen komen we al heel ver!  
Faqta doen we met de hele groep; Grieken en Romeinen is het thema. De kinderen zijn enthousiast 
en we hebben inmiddels al een echt legioen in de klas staan en een verzameling van Asterix en Obelix 
figuurtjes, boeken, boeken over Romeinen met allerlei weetjes. Super interessant! Wij zijn 
voorbereid op het Archeon! 

Groep 7/8 

ONZE LEERLINGEN GAAN (DIGITAAL) OP PAD VOOR DE KINDERPOSTZEGELACTIE! 

Vanaf woensdag 23 september a.s. gaan ruim 140.000 basisschoolkinderen in Nederland op pad voor 

de Kinderpostzegelactie. De leerlingen uit groep 7/8 doen dit jaar ook (weer) mee. Ze zetten zich in 

voor kinderen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken: voor kinderen door kinderen!  

Voor wie gaan de leerlingen op pad? 
Tijdens de Kinderpostzegelactie 2020 zetten basisschoolkinderen zich in om ruim 90.000 kinderen in 
Nederland te helpen aan een veilig thuis. Dat zijn gemiddeld twee kinderen per klas die thuis te 
maken hebben met geweld, armoede of verslaving. Onvoorstelbaar toch? Al sinds 1924 zet Stichting 
Kinderpostzegels zich in voor kwetsbare kinderen. Toen bood Kinderpostzegels wees geworden 
kinderen als gevolg van de Spaanse Griep een helpende hand.  

Inmiddels zetten ze zich al vele jaren in voor kinderen in een benarde thuissituatie. Kwetsbare 
kinderen hebben het in de huidige tijd, waarin ze noodgedwongen veel meer thuis zijn, vaak nóg 
moeilijker. Daarom vragen zij juist in deze tijd extra aandacht voor deze groep. We zijn blij dat onze 
leerlingen een belangrijke bijdrage kunnen leveren om deze kinderen zicht op een betere toekomst 
te geven!  

De verkoopbox 
Vanwege de geldende coronamaatregelen is de actie iets anders dan anders. De kinderen kunnen op 
gepaste afstand langs de deuren door gebruik te maken van de zogenaamde verkoopbox. De QR-

https://www.kinderpostzegels.nl/Uploaded_files/Zelf/zo-komen-we-langs-infographic.4201fc.pdf


code die hierop bestickerd wordt is dezelfde die je op de poster ziet op school. Zie je de poster 
hangen? Scan de code met je mobiel en doe een bestelling.  

Digitale Kinderpostzegelactie 
De kinderen kunnen dit jaar voor het eerst ook digitaal ‘langs de deuren gaan’. De kinderen spelen 
zelf de hoofdrol in de digitale actie, geregisseerd door Dylan Haegens, een bekende YouTuber onder 
de doelgroep. In plaats van aanbellen in de buurt, kunnen de kinderen ook digitaal langs de deuren 
gaan met een zelfgemaakte, persoonlijke videoboodschap. Zo kunnen de kinderen zich ook vanuit 
huis inzetten voor andere, kwetsbare kinderen. 

Kinderpostzegels met Nijntje en andere leuke producten 
Uiteraard worden er weer Kinderpostzegels verkocht. Dit jaar staan de zegels in het teken van Njntje: 
Nijntje is jarig. Het lieve konijntje, in 1955 getekend door Dick Bruna, is 65 jaar geworden. De zegels 
worden dit jaar zonder kaarten aangeboden. De rest van het gave assortiment bestaat uit 
anemonenbollen, feestdagenkaarten en een pleisterblikje van Dummie de Mummie. Daarnaast kan 
er dit jaar ook weer gekozen worden voor een eenmalige donatie voor een veilig thuis.  

We wensen onze leerlingen heel veel plezier en succes!  
Kijk voor meer informatie op www.kinderpostzegels.nl. 

Hieperdepiep! 

 

 
 
SEPTEMBER 
24 Balou Cato van Bruchem (8 jaar) 
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