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Alweer een nieuwsbrief! We willen jullie graag goed op de hoogte 

houden en er gebeurt zoveel deze eerste weken. Binnengekomen 

berichten, een nieuw thema. We gaan nog maar 4 weken naar 

school, maar draaien allemaal alweer op volle 

toeren! 

 

Met vriendelijke groet, 

Team de Stjelp  

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

Maandag 2 oktober  

Leerlingen hele dag vrij! 

i.v.m. studiedag. 

Dinsdag 3 oktober   

-Start Kinderboekenweek  

-19:30 uur  

Informatie avond  

Donderdag 5 oktober  

Leerlingen hele dag vrij  

i.v.m. staking  

Maandag 9 oktober 

8:30-9:30 uur   

Open ochtend  

Donderdag 19 oktober  

19:00-20:00 uur  

Afsluiting 

Kinderboekenweek 

Vrijdag 20 oktober  

-Ontruimingsoefening 

-Juf Anneke viert verjaardag 

23 t/m 27 oktober  

Herfstvakantie! 

Donderdag 9 november  

Ouderarena + schoonmaak 

en klusavond 

Woensdag 22 november  

Leerlingen vrij; Gearhingdag 

Agenda 

Korte berichten. 

Schoolfruit  

Ook dit jaar krijgen de 

kinderen 3x per week 

van school een stuk fruit. 

Vanaf 14 november star-

ten de leveringen. Welke 

dagen het fruit wordt 

uitgedeeld, laten we nog 

weten. De dag van leve-

ring wordt later pas be-

kend.  

 

Tuin winterklaar  

3 oktober was al een he-

le efficiënte avond met 

de jaarvergadering en 

informatieavond op het-

zelfde moment, maar de 

OR maakt hem nog effi-

ciënter. Vooraf aan de 

bijeenkomst willen we 

graag de tuin winterklaar 

maken en opruimen.  

Wel hebben we dan wat 

hulp nodig. Wie kan van 

18:30-19:30 vooraf-

gaand aan de bijeen-

komst helpen?  

 

Staking 5 oktober 

Eerder bent u via een 

brief geïnformeerd dat 

de scholen van ons OT 

gehoor geven aan de 

oproep om te staken.  

Via deze weg nog een 

reminder dat de leer-

lingen deze dag vrij zijn 

en dat er geen opvang 

op school georganiseerd 

wordt.  

Peter PetersenPrijs 

We zijn één van de drie 

genomineerden voor de 

Peter Petersen Prijs! Een 

nationale prijs die ieder 

jaar onder de Jenaplan-

scholen wordt uitgereikt. 

Tijdens een conferentie 

in Utrecht (2 november), 

mogen wij het project 

presenteren en wordt de 

prijswinnaar bekend ge-

maakt. We zijn enorm 

blij met deze nomina-

tie!  Een mooie opsteker 

qua PR/ publiciteit voor 

onze school en het pro-

ject in zijn geheel met de 

andere scholen.  
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 Kinderboekenweek  

De Kinderboekenweek begint. Het thema dit jaar is: Gruwelijk eng! 

 

Vrijdag 29 sept. gaan we naar het Fries scheepvaartmuseum om ons voor te bereiden op het thema en warm 

te draaien. Voor de onder– en middenbouw zoeken we nog rijders. De bovenbouw is geregeld. Dank voor de 

snelle reacties n.a.v. het oproepje! 

 

Dinsdag 3 oktober trappen we dan op school officieel af. De kinderen mogen deze dag (gruwelijk eng) ver-

kleed op school komen! 

Donderdag 19 oktober willen we de Kinderboekenweek afsluiten met een griezelfeest. 

Iedereen (ook ouders) zijn dan van harte uitgenodigd om 19:00 uur op het schoolplein. 

Let op! Het is dus buiten, houd daar rekening mee qua kleding! Er volgt nog een uitno-

diging met meer informatie.  

 

GGD 

Vanaf 2018 hoort Baard bij de gemeente Leeuwarden. Dit heeft ook voor zaken op school consequenties, 

zoals de schoolarts.  

In het halletje van de onderbouw hangt een poster met de namen van het GGD-team, waar u en wij nu te-

recht kunnen. School heeft ook persoonlijk al kennisgemaakt.  

De GGD heeft sinds kort een inloopspreekuur (8:00—9:15 uur). Wanneer u vragen heeft over opvoeding of 

gezondheid dan kunt u elke eerste dinsdag van de maand (m.u.v. de maanden januari en mei) terecht op het 

consultatiebureau van de GGD in Grou. U kunt daar ook terecht voor gehoor– en oogtesten voor uw kind.  

Kattebelletjes  

 

 

2  en 5 oktober zijn de leer-

lingen de hele dag vrij! 

Maandag 9 oktober open och-

tend van 8:30-9:30 uur  

Vergeet u niet het ouderhulp 

formulier in te leveren? 

We zoeken voor vrijdag 

nog 2 rijders voor de on-

der– en middenbouw 

3 oktober: 

 Tuinavond vanaf 18:30 uur  

 Jaarvergadering  

 Informatieavond  

Bij de opening van de KBW 

dinsdag 3 oktober mogen 

de kinderen verkleed op 

school komen. 
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Tea Party 

Afsluiting van de Gouden Weken 


