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Bijna herfstvakantie! Wat hebben de kinderen hard gewerkt en hun best gedaan de 

afgelopen periode. Proefjes doen, verhalen schrijven, letters leren, illustraties teke-

nen, klokkijken, rekenen met tijd, breuken optellen/ aftrekken en zo kunnen we nog 

wel even doorgaan.  

Na de vakantie staan er weer een aantal activiteiten gepland. In deze nieuwsbrief 

vindt u hier meer informatie over.  

 

Team de Stjelp 

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

19 t/m 23 oktober  

herfstvakantie  

2 november 

kijkochtend  

4 december 

Sinterklaasfeest 

18 december tot 12:00 uur 

Kerstfeest 

21 dec. t/m 3 jan.  

Kerstvakantie  

De volledige jaarkalender is 

te vinden op onze website! 

Agenda 

Kort nieuws 
Opmaak nieuwsbrief  

De vorige nieuwsbrief was 

al enigszins anders vorm-

gegeven, maar ook deze 

brief is weer iets anders. 

Dit is de definitieve versie. 

De lay-out komt overeen 

met de andere scholen 

van het OT. De kleuren 

zijn per school verschil-

lend.  

 

Proefjes  

Aanstaande vrijdagmiddag 
gaan de groepen 5 t/m 8 
elkaar proefjes laten zien, 
die zij thuis mogen voor-
bereiden.  

Afgelopen vrijdag hebben 
de kinderen al een aantal 
proefjes gedaan. We zijn 
erg benieuwd waar de 
kinderen nu zelf mee gaan 
komen! 

Kalender  

Voor alle zekerheid nog 

even de data die niet op 

de kalender staan of die 

niet kloppen: 

 - 15 febr. zijn de leer-
lingen vrij. Deze week 
gaat het portfolio ook 
mee. 

- 7 april feestelijke ouder-
avond 
- 11 juli afscheid groep 8 
- 14 juli laatste schooldag 
> 's ochtends en 's avonds 

 

 

Thema 

Na de herfstvakantie heb-

ben we het thema; Ge-

zond gedrag.  

Tijdens dit thema hebben 

we het o.a. over gezonde 

voeding, lichaamsverzor-

ging en beweging.  

 

 

 

Gouden Griffel en  

Zilveren Penseel. 

Vrijdag na de pauze reiken 
wij de Gouden Griffel en 
de Zilveren Penseel uit. 
Afgelopen week hebben 
de kinderen prachtige te-
keningen gemaakt en bij-
zondere verhalen geschre-
ven. Op Facebook kunt u 
vrijdag lezen wie de win-
naars zijn van deze bijzon-
dere prijs. 

Luizenzakken  

De kinderen krijgen voor de 

vakantie de luizenzakken 

mee naar huis. Graag 

maandag 26 oktober ge-

wassen weer meenemen! 
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MR 

De MR heeft de eerste vergadering van het schooljaar er op zitten. Bij de MR vergadering is het schoolplan en de 
schooltevredenheidenquête die door ouders en leerlingen is ingevuld besproken. Verder oriënteert de school zich 
samen met MR op het continurooster.  
Marijn Meijberg schoof deze vergadering voor het eerst aan. Hij heeft aangegeven de taak van aftredend lid Jacco 
Dijkstra over te willen nemen. Er hebben zich geen andere kandidaten gemeld en dus heten wij Marijn van harte 
welkom.  
Jacco ging ook namens de school naar OMR vergaderingen. Deze zullen per toerbeurt door Sjors en Marijn worden 
waargenomen. Namens de leerkrachten gaat Sjoukje hier naar toe.  
Juf Els was ook altijd mr-lid. Juf Jetske heeft deze taak overgenomen. Zo is de mr weer compleet! 

Luizen  

Na de controle van vandaag blijkt dat de luizen nog niet helemaal weg zijn.  

We willen u als ouder vragen ook in de vakantie en de weken na de vakantie extra alert te zijn en 

uw kind regelmatig te controleren en/ of te kammen.  

De kinderen krijgen vrijdag as. hun luizenzakken mee. Naast dat deze dan even goed kunnen wor-

den opgeruimd, willen we u ook vragen deze te wassen op 30 graden.  

Op school zullen we alle kussens, banken en knuffels onder handen nemen.  

Wij hopen zo na de herfstvakantie luizenvrij te kunnen beginnen en dat zo te kunnen houden. 

We zijn ons er van bewust dat luizen een hardnekkig probleem kan zijn, maar hopen door deze maatregelen het 

met z’n allen te bestrijden.  

Als we op internet kijken, zijn er veel theorieën over wat de beste manier van bestrijden zou zijn. Als school advise-

ren wij naast het kammen ook shampoo te gebruiken. Daarnaast is ons advies om kinderen die luizen hebben hun 

haren niet los te laten dragen. Mocht u meer tips willen, dan kunt u gerust even naar 

juf Renske gaan. Zij helpt u graag verder. 

 

Gevonden voorwerpen 

Op school liggen veel kledingstukken die we niet kunnen thuisbrengen. In de bijlage 

staan foto’s van de kledingstukken. Graag horen wij of deze kledingstukken van u of 

uw kinderen zijn. Hebben wij in de maand november geen reactie ontvangen, dan 

gaan de kledingstukken naar het goede doel.  

 

Doelenboekje 

De donderdag voor de herfstvakantie krijgen de kinderen hun doelenboekje mee naar huis. Wij willen u vragen het 

voorwoord goed te lezen. We zijn erg enthousiast over het boekje. Het positieve effect van inzicht in eigen doelen 

zien we steeds beter en meer. Toch willen we benadrukken dat het doelenboekje in ontwikkeling is en blijft. Het 

krijgt steeds meer vorm bij de coachgesprekjes, maar het is hier en daar nog zoeken. 

Wellicht dat dit bij het lezen van het doelenboekje opvalt. Zo zijn er toch nog een 

paar spellingsfoutjes die wij na het drukken hebben ontdekt. Wij hopen op uw begrip 

hiervoor.  

Vrij! 

25 november zijn alle leer-

lingen van Gearhingscholen 

vrij. De leerkrachten heb-

ben dan een scholing.  

Vervanging  

Dinsdag 27 oktober zal juf 

Jetske ‘s ochtends voor de 

klas staan. Zij vervangt juf 

Sjoukje. 
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Fruit 

Vanaf 4 november 2015-2016 doet onze school mee met het EU-Schoolfruit- en groenteprogramma. Dit is een Euro-
pees voorlichtingsprogramma dat de nadruk legt op het eten van voldoende groenten en fruit. Door EU-Schoolfruit 
leren kinderen spelenderwijs om verschillende soorten groenten en fruit te eten. Dat is niet alleen gezond, maar ook 
gezellig!  
De kinderen krijgen bij het volgende thema ‘Gezond gedrag’ ook uitleg waarom het eten van voldoende groente en 
fruit zo belangrijk is. Want kinderen die genoeg groenten en fruit eten en elke dag actief bewegen, zitten lekkerder in 
hun vel, krijgen minder snel griep, zijn minder snel verkouden, voelen zich fitter, beleven meer plezier aan sport en 
spel en leren makkelijker.  
Het EU-Schoolfruit- en groenteprogramma is een initiatief van de Europese Unie, het Ministerie van Eco-
nomische Zaken, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, het Steunpunt EU-Schoolfruit & Smaakles-
sen en sponsors uit de groente- en fruitsector. Het programma wordt ondersteund door Stichting Voe-
dingscentrum Nederland. U kunt hierover meer lezen op de website www.euschoolfruit.nl.   
De kinderen krijgen op woensdag, donderdag en vrijdag fruit van school. Die dagen hoeft u dus zelf geen 

fruithapje mee te geven.  

Mocht uw kind niet genoeg hebben aan één stuk fruit, dan willen wij u vragen dit evt. aan te vullen met een broodje of 

iets anders wat gezond is.  

 

Pleinfuntour 

De woensdag na de herfstvakantie zal groep 6-7-8 starten met het project ‘Pleinfuntour’. Lammert Harkema 

(bewegingscoach van Littenseradiel) komt wekelijks langs om met een groepje kinderen een spel te bedenken. Het 

groepje kinderen dat een spel heeft bedacht mag de week erop het spel aan zijn/ haar klasgenootjes leren onder bege-

leiding van meester Lammert. De kinderen krijgen zo (nog) meer ideeën over wat ze op het plein zouden kunnen doen 

aan spelletjes. De kinderen van groep 6-7-8 hebben tijdens deze tour op 

woensdag pauze van 10 tot half elf.  

 

Activiteitenboekje 

Vorige week hebben de kinderen het activiteitenboekje meegekregen.  

We willen vragen of u het invulformulier voor woensdag 28 oktober weer in 

wil leveren bij de leerkracht.  

In het boekje staat dat er dit jaar een bloemetjesactie zal zijn. Dit jaar doen 

we echter geen bloemetjesactie, maar een Valentijnactie. Mocht u hierbij 

willen helpen, dan kunt u dat gewoon aangeven onder bloemetjesactie.  Meer informatie volgt te zijner tijd.  

 

Herfstvakantie! 

Wij wensen iedereen een hele fijne 

herfstvakantie toe! 

Heit en mem  

In het oudercafé ligt een stapel de nieu-

we uitgave van het tijdschrift ‘Heit en 

mem’. Mocht u dit tijdschrift eens wil-

len lezen, neem dan gerust een exem-

plaar mee naar huis.  
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