2 september 2020

Agenda
7 september
9 september
15 september
16 september
23 september
28 september
30 september
30 september
6 oktober
7 oktober

CITO toetsweek
Ophalen oud papier
Brandoefening
Studiedag (Cito-analyse)
Kinderpostzegelactie
Deze week portfoliogesprekken/ voorlopig advies VO groep 8
Schoolontbijt
Start Kinderboekenweek
Studiemiddag Didactisch Coachen
Stidalnieuws

Mededelingen
Zakelijke ouderavond vervalt
De zakelijke ouderavond van 10 september gaat niet door. Ook de avond voor ouders van kleuters en
peuters, van 14 september, gaat niet door. Dit vanwege het beperken van externen in de school. Wat
betreft de stukken van de zakelijke ouderavond: deze zullen worden rondgemaild en vanuit school zal er
een informatiebrief komen over het onderwijs zoals het nu gegeven wordt.
HVO en GVO
Op dit moment zijn er nog geen HVO-lessen. Wel hebben we binnenkort een gesprek met een vervangster
voor juf Alita en we hopen dat de lessen gauw weer kunnen starten.
Hieronder een kennismaking met Anne Boot, die de lessen van GVO verzorgt.
Mijn naam is Anne Boot en dit schooljaar verzorg ik (weer) de GVO-lessen op de school van uw kind(eren).
Ik woon al ruim 24 jaar in Dalen. Sinds 2003 ben ik met veel plezier werkzaam als GVO-docent, aanvankelijk
alleen op de school van mijn eigen kinderen. Naarmate mijn beide dochters ouder werden, ben ik steeds
meer uren gaan lesgeven en zo werk ik ondertussen op 9 verschillende basisscholen in de regio.
Tijdens mijn lessen leren de kinderen veel bijbel- en spiegelverhalen kennen. Ook horen zij mooie verhalen
uit andere grote wereldreligies, zeker in de bovenbouw. Deze verhalen helpen de kinderen om na te
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denken over grote en kleine thema’s in hun eigen leven. Denk bijvoorbeeld aan vertrouwen, opnieuw
beginnen, liefde of de natuur. De lessen nodigen uw kinderen uit zich te verwonderen en zorgzaam om te
gaan met anderen en de wereld. Er is ook aandacht voor belangrijke (religieuze) feesten. Daarnaast is er
ruimte voor een gesprek, een creatief werkje of spelletje. Soms is er iemand of iets waar de kinderen veel
aan moeten denken, bijvoorbeeld iemand die ziek is, een examen moet doen, jarig is of is overleden. Bij
aanvang van de les mogen de leerlingen daarvoor een kaars aansteken. Veel leerlingen vinden dit fijn en
maken daar gebruik van. Ook hun huisdieren worden daarbij niet vergeten.
De komende periode zullen de lessen in het teken staan van kennismaken en het thema tijd. Daarbij zal
veel aandacht zijn voor rituelen. De leerlingen zullen leren wat een ritueel is. Ze maken kennis met rituelen
in het dagelijkse leven, maar ook met een aantal rituelen die belangrijke momenten in een mensenleven
markeren, zoals bijvoorbeeld die rond een geboorte of het einde van de kindertijd.
Ik hoop dat de kinderen veel plezier aan mijn lessen zullen beleven!
Met hartelijke groet,
Anne Boot-Römelingh

Ouderbijdrage
Wilt u zo vriendelijk zijn om de ouderbijdrage voor dit jaar te betalen?
De ouderbijdrage voor dit jaar bedraagt 15,00 euro per kind. Deze bijdrage graag overmaken op de
rekening van de ouderraad Stidalschool: NL10.RABO.031.26.39.023 te Dalerveen. Vergeet de naam van uw
kind(eren) niet !!
Wat betreft de schoolreis/kampgeld geldt dit jaar het volgende: deze zijn vorig jaar betaald en dat hoeft
dus dit jaar niet weer. Een uitzondering hierop zijn de nieuwe leerlingen in groep 1,2,3 en de leerlingen
van groep 6.
De leerlingen van groep 6 gaan dit jaar op kamp en dienen dus het verschil tussen het kampgeld (60 euro)
en het schoolreisgeld (25 euro) nog te voldoen, d.w.z. er moet 35 euro worden bijbetaald.
De schoolreisbijdrage voor nieuwe leerlingen in groep 1 t/m 3 is € 25,00 per kind.
Schoolreis- en schoolkampbijdrage graag overmaken op de rekening van de ouderraad Stidalschool:
NL10.RABO.031.26.39.023 te Dalerveen. Vergeet de naam van uw kind(eren) niet !!
Kinderboekenweek
Dit jaar besteden we weer aandacht aan de Kinderboekenweek en zullen we deze openen met een
voorleesontbijt op woensdag 30 september. Het thema van dit jaar is EN TOEN? Dit past mooi bij onze
eerste thema’s die allemaal over een geschiedenisonderwerp gaan.
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Even voorstellen
Hallo allemaal,
We zijn al een aantal weken begonnen in het nieuwe schooljaar. Ik heb een aantal mensen al gezien, maar
ik wil me toch graag even voorstellen. Ik ben Lammien Spang. Dit jaar voor het eerst in Dalerveen aan het
werk. Hiervoor heb ik op de BWB-school in Dalen gewerkt. Nu een nieuwe uitdaging op de Stidalschool.
Ik wil me graag verdiepen in het thematisch onderwijs in de midden en bovenbouw. Bij de kleuters heb ik al
veel met thema's gewerkt. Ook bewegend leren heeft mijn interesse. Verder zullen de kinderen wel af en
toe thuiskomen met termen als mindset, groeitaal, groeimindset enz. Door inzicht te krijgen in je mindset,
leer je wat er nodig is om tot ontwikkeling te komen.
Verder woon ik in Dalen. Ik ben getrouwd en heb 3 kinderen. Ik hou van fietsen, wandelen met mijn hond,
dansen, gezelligheid en creatief bezig zijn. Ik leer jullie graag binnenkort kennen.....
Gelukkige groet,
Lammien

Portfoliogesprekken
In de week van 28 september houden we portfoliogesprekken. We zullen ruim van te voren een lijst
ophangen waarop kan worden ingetekend. Via de app zullen we u hierover informeren. Voor de leerlingen
van groep 8 geldt dat zij ook hun voorlopig advies te horen krijgen.
Ophalen leerlingen groep 1-3
Nu ouders weer op het plein mogen komen, kunnen de leerlingen van groep 1-3 ook weer bij de uitgang
opgehaald worden. Zij moeten hier op hun ouders/opvang wachten en mogen niet alleen naar de straat
gaan. Dit in verband met de veiligheid van de kinderen, omdat het bij de uitgang van het plein vaak erg
druk en onoverzichtelijk is.

Uit de Stidalschool geklapt
Verkoudheidsklachten
Kinderen met verkoudheidsklachten blijven thuis, tenzij dit voortkomt uit reeds bekende klachten zoals
hooikoorts of astma. Vaak zouden ze normaal gesproken wel naar school kunnen komen, maar door
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Corona is dit anders. Mocht dit het geval zijn en is uw kind daardoor langer dan een dag verhinderd om
naar school te komen, maar niet ziek dan zullen we in overleg kijken of uw kind toch thuis aan het werk kan
en zelfs misschien mee kan doen aan de instructie in de klas. Hoe we dit vormgeven, moeten we nog even
bekijken. Overigens geldt dit niet voor leerlingen tot 6 jaar. Zij mogen wel gewoon naar school met
verkoudheidsklachten, behalve als er sprake is van koorts.
Omdat ook leerkrachten getroffen kunnen worden door een verkoudheidsvirus en dan thuis moeten blijven
en zich moeten laten testen, kan het zo zijn dat we dit jaar meer inval nodig hebben dan andere jaren.
Helaas is inval niet altijd te krijgen, maar wij denken dat wij het in de meeste gevallen intern goed kunnen
oplossen. Slechts in het uiterste geval zullen we de leerlingen naar huis sturen.

Schoolapp
In de schoolapp zullen binnenkort de leerlingen worden overgezet naar hun nieuwe leerjaar. Door een
misverstand is dit nog niet gebeurd. We gaan er van uit dat alle ouders de app installeren. Mocht dit niet
lukken, dan horen we het graag.
Cito
We zijn deze week gestart met het maken van de Cito’s die eigenlijk gepland stonden voor het einde van
vorig schooljaar. Groep 8 maakt dus nu de toets E7 en groep 4 de toets van E3. Op de planning staan
Rekenen, Begrijpend Lezen, Technisch Lezen en Spelling. Voor groep 8 komt daar nog werkwoordspelling
bij. De toetsen zijn verspreid over 2 weken en worden met name in de ochtend afgenomen. De resultaten
zullen we binnen het team analyseren en bespreken. Waar nodig zullen we daarna de niveaugroepen
aanpassen. Tijdens de portfoliogesprekken zullen de resultaten met u en het kind worden besproken. Voor
de groep 8 leerlingen zal ook het voorlopig VO-advies worden besproken.
Coaches
De leerlingen zijn dit jaar als volgt verdeeld
Diana: gr 1-3,
Inge: groep 5 en 8, Mirthe en Elsa,
Jolanda: Groep 7, Lana,
Lammien: groep 4, Sybren, Thor en John
Stagiaires
Ook dit jaar hebben we weer een aantal studenten binnen de school. Vanuit Windesheim zijn dit er 3, Wen
Xue de Jonge, 3e jaars, loopt tot februari stage op donderdag en vrijdag in groep 4-8. Teun van der Ploeg, 2e
jaars, loopt stage op dinsdag; eerst in groep 1-3 en daarna in groep 4-8. En dan komt Sander Keekstra nog
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stage lopen in gr 4-8 op donderdag. Sander heeft vorig jaar ook al even stage gelopen bij ons (groep 1-3) en
moest deze toen afbreken door Corona. Daarnaast doet Erna de Koning tot de Kerstvakantie haar eindstage
bij ons in groep 1-3.
Nieuwe leerling
Na de zomervakantie is Famke Noor Veldhuis gestart in groep 1. Wij wensen haar een heel fijne tijd op de
Stidalschool.
Rookvrij plein
Alle drie scholen binnen de scholengroep worden rookvrij. Dit houdt in dat er in school en op het plein niet
meer gerookt mag worden. Samen met de leerlingenraad zullen we een vlag hijsen en een bord onthullen
om dit kenbaar te maken.

Stidalnieuws
Het volgende Stidalnieuws verschijnt op woensdag 7 oktober 2020.
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