
Nieuwsbrief 
 16-03-2018 

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 

 

Jullie hebben net een nieuwsbrief ontvangen. Deze week zijn er 

echter nog een paar dingen geregeld/ duidelijk geworden. Vandaar 

deze extra nieuwsbrief. Zo hebben we o.a. de rijders voor maan-

dag rond (zie volgende pagina).   

Iedereen een heel fijn weekend! 

Met vriendelijke groet, 

Team de Stjelp  

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

 

 

Dinsdag 20 maart 

Leerling arena  

Woensdag 21 maart 

Koffieochtend  

Vrijdag 23 maart 

Schoolverpleegkundige 

groep 7 

Woensdag 28 maart 

Grote rekendag  

Donderdag 29 maart 

Leerlingen vrij i.v.m. scholing  

Vrijdag 30 maart t/m 2 april 

Goede Vrijdag/ Pasen 

Leerlingen vrij 

Di/ woe 17 &18 april  

Eindtoets groep 8 

Dinsdag 24 april  

Ouderarena 

Donderdag 26 april  

Feestelijke ouderavond  

Meivakantie! 

 

 

 

 

 

Agenda 

Korte berichten. 

Stagiair 
Op dinsdag komt Baukje 
v.d. Hem bij ons stagelo-
pen. Zij zal dit in de mid-
den– en bovenbouw 
doen.  
Leuk dat je bij ons komt 
Baukje! 
 
Himmelwike 
Vrijdag 23 maart gaan 
we met de kinderen 
Himmeljen! Sluit natuur-
lijk helemaal aan bij het 
thema ‘Energie en Mili-
eu’. De gemeente brengt 
prikkers, hesjes, hand-
schoenen en vuilniszak-
ken.  
 
COOP  
Van 19 maart t/m 22 
april doen we weer mee 
aan de doekoe-actie van 
de Coop. U ontvangt bij 
aankoop van geselec-
teerde actieproducten 

doekoe-munten. Deze 
munten kunt u aan de 
school schenken. Met 
deze munten kunnen wij 
nieuw sport– en spelma-
teriaal aanschaffen.  
Een prachtige actie 
waarmee we in het ver-
leden al veel spullen 
hebben kunnen kopen! 
 
21 maart referendum 
Op 21 maart is er een 
referendum. Dit bete-
kent dat het lokaal waar 
groep 3 meestal zit 
stemlokaal wordt. Jullie 
kunnen gewoon de in-
gangen blijven gebruiken 
uiteraard.  
 
Leerling-arena 
20 maart is er een leer-
ling-arena. We gaan dan 
met een aantal leer-
lingen in gesprek over 
ICT. Wat vinden ze op 

het gebied van ICT al 
goed op school en wat 
zouden ze graag anders 
zien. Wat voor ideeën 
hebben ze hierover en 
wat vinden ze belangrijk 
bij ICT.  
Aansluitend hebben wij 
een vergadering en gaan 
kijken hoe wij met de 
input van de arena ver-
der gaan.  
 
Eitjes  
De kippen leggen op het 
moment dagelijks een 
eitje. Mocht u eitjes no-
dig hebben, dan hebben 
wij op school dus heerlij-
ke verse. Een kleine bij-
drage in het ei-geld-
potje is van harte wel-
kom. Dit geld kunnen we 
in overleg met de Kin-
dercommissie weer ge-
bruiken.  
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 Voor de rijders maandag naar het Fries Natuur Museum  

We hebben de rijders rond, geweldig, iedereen alvast bedankt! 
Vandaag zijn we druk bezig geweest met de voorbereidingen van deze opening.  
Dit gaat helemaal goed komen. Hierbij voor jullie  handige informatie wat betreft het rijden.  
 
We vertrekken uiterlijk half tien uit Baard. 
We parkeren in de parkeergarage bij de Oldehove.  
Boven op het plein verzamelen en dan lopen we met z’n allen richting Fries Natuur Museum.  
Daar ziet het programma er als volgt uit: 
10:00 inloop 
10:10 introductie Tom van Slooten (directeur) 
10:15 Opening kinderen 
10:25 Alle kinderen bezoeken Grote Grutto Theater (en begeleiders mogen ook mee) 
11:00 Alle kinderen kunnen de rest van het museum bekijken 
11:45 Weer naar huis 
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