
Nieuwsbrief 
 22-04-2018 

twitter.com/destjelp facebook.com/destjelp 

Adres: Oan ’e Kamp 6, 8834 XM Baard | Tel: 0517-341998 | Nood: 06-16174786 

E-mail: stjelp@gearhing.net | Website: www.destjelp.nl 

 

Vrijdag waren de Koningsspelen. Beter weer konden we niet tref-

fen. Erg leuk om dit samen met Hilaard en Easterlittens te doen. 

Wij vonden het een geslaagde ochtend. Via deze weg (later dan 

gepland, excuses daarvoor) een aantal mededelingen voor o.a. ko-

mende week.  

Met vriendelijke groet, 

Team de Stjelp  

Beste ouder(s) / verzorger(s) van de Stjelp, 

 

 

Dinsdag 24 april  

Schoonmaakavond  

Geen ouderarena 

Donderdag 26 april  

Feestelijke ouderavond  

Vrijdag 27 april  

Koningsdag lln. Vrij  

28 april t/m 6 mei 

Meivakantie lln. vrij 

10 & 11 mei lln. vrij 

Hemelvaartweekend 

Woensdag 16 mei  

Tuinavond  

21 mei lln. vrij 

Pinksteren  

23 t/m 25 mei  

Schoolkamp groep 6 t/m 8 

 

 

Agenda 

Korte berichten. 

Musical 
De kinderen zijn druk 
aan het oefenen voor de 
musical. Er worden tek-
sten geschreven, decors 
geschilderd en natuurlijk 
oefenen ze de zang, 
dans en het toneelspel.  
We moeten dit jaar 
vroeg starten i.v.m. an-
dere activiteiten later 
die avond.  
De musical start om 
18:30 uur in de boppe-
seal van het café. Dan 
willen we spelen! 
De kinderen uit Baard 
willen we vragen om 
rond 17:45 uur in het 
café te komen, zodat zij 
geschminkt kunnen wor-
den. Kinderen die van 
buiten Baard komen, 
graag om 18:00 uur in 
het café verzamelen. 
 
Rond 19:45 uur is de 
voorstelling afgelopen.  

Schoolfruit  
Het schoolfruit loopt ten 
einde. Voor maandag 
hebben we nog voldoen-
de, maar graag vanaf 
dinsdag zelf weer fruit 
meenemen. 
 
Voetbal 
Dit jaar helaas geen 7 
tegen 7 team in Ooster-
littens bij het school-
voetbaltoernooi.  
Wel hebben we een 4 
tegen 4 team. Mocht je 
willen aanmoedigen, het 
team gaat gelijk om 9:15 
uur los op veld A.  
Thomas, Hilwert, Ale, 
Hester en Jurre heel veel 
plezier en succes! 
 
Juf Titia/ Juf Sytske  
Juf Titia is deze week 
voor het laatst. Juf Syts-
ke komt weer terug van 
verlof. Zij zal op maan-
dag en donderdag gaan 

werken. Renske blijft de 
andere dagen invullen.  
 
Tuin– en klusavond 
Samen met de OR willen 
we de tuin zomerklaar 
maken. We willen daar-
om 16 mei weer een 
tuinavond houden.  
Alle hulp is welkom. We 
beginnen om 19:00 uur. 
Lukt 19:00 uur niet, dan 
mag u natuurlijk ook la-
ter aansluiten.   
 
Gym donderdag 
Vanaf donderdag is de 
gymles 
weer bui-
ten op de 
kamp.  
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Vervanging  
Maandag wordt juf Anneke 
geopereerd. De komende 
week zal Jetske een deel 
van de vervanging voor 
haar rekening nemen. Na 
de vakantie hopen we een 
vaste invaller gevonden te 
hebben.  
Anneke we hopen dat de 
operatie goed zal slagen en 
dat je snel weer pijnloos op 
de been bent! 

Ouderarena  
Voor dinsdag stond er een ouderarena gepland. Deze gaat niet door. 
We vinden het heel vervelend dat we dit zo laat melden. Deze avond 
hadden we jullie willen informeren over de stand van zaken m.b.t. de 
opheffingsnorm en de ontwikkelingen n.a.v. de vorige ouderarena en 
om vervolgens daarover verder praten. Om jullie goed en volledig te 
informeren is het handiger om de avond iets later te plannen, een 
aantal zaken lopen nl. nog. Bovendien wil Feikje Toering heel graag 
aanwezig zijn. Aankomende dinsdag gaat haar niet lukken. Zij heeft 
dan al een belangrijk overleg en deze stond al eerder gepland.  
Excuses voor de late berichtgeving en eventueel ongemak, maar we 
doen liever in één keer een goede en volledige ouderarena dan twee 
keer half.  
 
Mocht u de avond speciaal voor school vrij hebben gehouden, we 
moesten ook nog een schoonmaakavond inplannen. Dat willen we nu 
deze avond doen.  

Kippen  

Wie wil de kippen verzorgen in de meivakantie? 

Voer krijg je van school, water een beetje aanvullen, de eitjes uit 

het hok pakken en die lekker opeten. Meer hoef je niet te doen! 

Graag doorgeven aan juf Jetske.  

Schoolkamp groep 6-7-8 

Nog heel even wachten, maar dan is het zover. Groep 6 -7-8 gaat op 

schoolkamp. Benieuwd waar we naar toe gaan? We gaan naar Drenthe! 

Camping ‘t Looveld in Zweeloo om precies te zijn. We slapen in safari-

tenten. Na de meivakantie gaan we nadenken over het menu en de in-

deling van de tenten.  

Omdat veel zaken vooraf moeten worden betaald, willen we jullie vra-
gen om 65 euro over te maken op rekening:  

NL 21 RABO 0372001564 t.n.v. Stichting voorzieningen De Stjelp. 

Ook willen we vragen wie als ouder mee zou willen als begeleider. 
Mocht er weer heel veel belangstelling zijn voor de begeleiding, dan lo-
ten we weer.  

Thema dit jaar: Reuzen en rovers! 


