
 

 

Aan de ouder(s)/ verzorger(s) van de Stjelp 
 
De eerste weken zitten er alweer op. We zijn nog maar 4 weken aan het werk, maar wat 
is er al veel gebeurd en gedaan.  
Zo waren er deze week opnames voor de clip van Irolt waar kinderen van de Stjelp in 
meespelen en zingen. We hebben samen met een aantal fanatieke ouders de school 
schoongemaakt en de Gouden Week gesprekken zijn geweest.  
 
De kinderen en leerkrachten raken steeds meer gewend aan de structuren van de dagen 
en de eerste coachgesprekjes hebben plaatsgevonden. Kortom we zitten al weer hele-
maal in het ritme en we hebben onze draai gevonden. Voor de komende periode staan 
er weer een aantal leuke dingen gepland. In deze nieuwsbrief willen wij u daarover in-
formeren.  
 
Met vriendelijke groet,  
Jetske Hettinga 

8834 XM Baard 

0517-341998 

stjelp@gearhing.net 

Nieuwsbrief 
10 september 2015  

Agenda: 

15 sept. 20:00 –21:30 uur  

informatieavond  

25 sept. 9:45 uur  

opening rotonde Froonac-
kerdyk  

5 sept.—16 sept.  

Kinderboekenweek  

19– 23 sept.  

Herfstvakantie  

2 nov.  

Kijkochtend  

24 nov. 19:30 uur o.v.b.  

Vo-voorlichting  

25 november  

Leerlingen vrij i.v.m. scho-
ling team.  

4 dec.  

Sinterklaasfeest  

18 dec. tot 12:00 uur  

Kerstfeest en daarna gelijk 
kerstvakantie! 

 

 

Kort nieuws 

Irolt  
Meester Aart heeft een 
aantal jaren geleden in 
een band gespeeld. Deze 
band komt binnenkort 
voor een reünie weer bij 
elkaar. Omrop Fryslân 
volgt dit en maakt een clip 
bij één van de liedjes van 
Irolt. Marike, Dylan, Tjitte, 
Bas, Allard en Joost heb-
ben dinsdag aan deze clip 
meegewerkt. Zij zullen in 
de clip te zien zijn en heel 
groep 5 t/m 8 is te horen! 
Zij hebben gisteren een 
stuk van het lied ingezon-
gen. Wanneer alles klaar is 
laten wij natuurlijk weten 
waar u de clip kunt zien.  
Op www.nanne-ankie.nl 
kunt u meer informatie 
over de band vinden.  

Dierenarts 
Vandaag komt de dieren-
arts op school. Gelukkig 
komt hij niet voor de kip-
pen, maar voor de kin-
deren.  
De kinderen hebben vra-
gen voorbereid en zullen 
hem het hemd van het 
lijf vragen.  
Collegetour, maar dan op 
de Stjelp. Een mooie af-
sluiter van het thema 
Dieren.  
 

Parkeren op de oprit 
Regelmatig staan er au-
to’s geparkeerd op de 
oprit richting school. Via 
deze weg willen wij vra-
gen dit niet meer te doen 
i.v.m. de veiligheid.  
 

Verjaardagen  
Wanneer uw kind jarig is, zal 
er ‘s ochtends een verjaar- 
dagskring zijn. We gaan met 
de groep zingen en de kin-
deren mogen trakteren. Zo 
vieren de kinderen hun ver-
jaardag met de eigen groep. 
Verderop in de nieuwsbrief 
meer verjaardagsnieuws.  
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Bedankt! Van juf Els.  

Het lijkt al weer zo lang geleden, de laatste schooldag begin juli. Voor mij was 
het echt de laatste schooldag! Wat er mij deze dag te wachten stond wist ik 
niet. Zo nu en dan hoorde ik wel wat  gefluister, op sommige momenten was ik 
niet gewenst op school en ik moest op woensdag mijn fiets inleveren!                                                                                                                                                                                      
Een grote verrassing was het dat ik op de dag zelf feestelijk van huis werd gehaald door alle kinderen van 
groep 3, 4 en 5 met…. mijn versierde fiets. Gelijk werd ik bedolven onder de bloemen die de kinderen bij 
zich hadden. Langs een route die versierd was met prachtige grote bloemen gingen we in optocht naar 
school. Daar mocht ik door een erehaag van kinderen met bloemen naar een feestelijk versierd school-
plein lopen waar een lekker ontbijt klaar stond. Dit was nog maar het begin van de feestelijkheden, met - 
dat was nu wel duidelijk - als thema “bloemen”.                                                           

Hierbij wil ik alle ouders, de ouderraad, kinderen en vooral ook mijn collega’s bedanken voor een geweldi-
ge dag! Ik had mij het afscheid niet mooier kunnen bedenken. Ook bedankt voor alle originele cadeaus: 
de bloemen die alle vazen thuis vulden, het tuinbankje met de namen van de kinderen, het appelboompje 
(ze zijn bijna rijp!), de cadeaubonnen en alle lieve kleine eigengemaakte werkstukjes! Aart bedankt voor 
het prachtige lied en collega’s voor het hilarische ABC op het open podium!                                                                                                                                                                                   
Er is mij na de vakantie al een aantal keren gevraagd of ik nu ook in een ‘zwart gat’ ben gevallen…..                        
Nou nee, nog niet. Na lekker vakantie gevierd te hebben, ben ik al een aantal keren op school geweest om 
zo nu en dan wat ondersteunende werkzaamheden te doen. Ook ga ik binnenkort  weer aan de studie. 
Maar de vrijheid om zelf je tijd in te delen is wel heerlijk.                                                                                                                                                     
Nogmaals bedankt allemaal en ik zie iedereen vast nog wel op school! 

Els van der Wal 

Nieuw thema  
Grote klokken, kleine klokken, digitale klokken, kookwekkers, oude klokken, kapotte klokken, klokken die 
kapot mogen...Geef ze mee! De komende 3 weken gaan wij namelijk met de kinderen van groep 1 t/m 8 
werken rondom het thema tijd. Ze kunnen op verschillende niveaus cursussen volgen over klokkijken en 
ieder op hun eigen manier aan de slag gaan met tijd. Een grote verzameling van verschillende klokken no-
digt uit tot ontdekken en leren, iets wat we graag willen stimuleren. 
 

Verjaardagsvlaggetjes. 

Al een aantal jaren maken we samen met de kinderen verjaardagsvlaggen aan het begin van het school-
jaar. Als er iemand jarig is steken we de vlag uit, het is feest! Dit jaar hebben we gekozen voor het maken 
van een vlaggetjes lijn. Een mooie lange slinger, zodat iedereen op school weet dat er een jarige is. Om de 
slinger nog feestelijker te maken willen we aan alle leerlingen vragen een vrolijk lapje stof mee naar 
school te nemen. Dit lapje vormt de achterkant van het vlaggetje. Het lapje moet ongeveer zo groot zijn 
als een A4 papier. Dit hoeft geen nieuw lapje te zijn, maar kan bijvoorbeeld ook een stuk uit een t-shirt 
zijn wat niet meer past of stuk is. Zou u deze week de lapjes mee naar school willen geven? Dan kan juf 
Sjoukje met naaien beginnen! 

 

 

De gymbus zal op 8 oktober gaan 

rijden. Groep 5 t/m 8 gymt aan het 

einde van de ochtend. 

Groep 1 t/m 4 begin van de middag. 

Vanaf dan dus ook gymkleding mee! 
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HVO/ GVO even voorstellen  

Humanistisch Vormingsonderwijs 

Humanistisch Vormingsonderwijs (HVO) is een levensbeschouwelijk vak dat op 

openbare scholen in Nederland wordt aangeboden. De lessen duren meestal 

drie kwartier per groep en worden wekelijks gegeven. Op de meeste scholen wordt het vak aangeboden 

in groep 7 en 8. Op een aantal, meestal kleine scholen, ook in groep 5 en 6. 

De leerlingen leren na te denken over wie zij zijn, wat hun drijfveren zijn en wat ze kunnen. Tijdens de les 
wordt hierover gepraat en maken zij kennis met de meningen en ervaringen van anderen. De docent sluit 
daarmee aan bij de concrete ervaringen van de leerlingen. Het vertrekpunt van de lessen wordt door een 
groot deel gevormd door eigen levenservaringen. De leerlingen leren keuzes maken en ze te verantwoor-
den. De hvo docent  moedigt hen aan te communiceren over wat ze denken, voelen, willen en doen. Hier-
door kan iedere leerling ervaren wat voor hem/ haar waardevol is aan het bestaan. De waarden die ten 
grondslag liggen aan dit vormingsonderwijs zijn gebaseerd op de vijf mensbeeldpostulaten van Jaap van 
Praag (medeoprichter van het humanistisch verbond) verbondenheid, vrijheid, gelijkheid, redelijkheid en 
natuurlijkheid. 

Bij hvo beginnen we altijd met kennismaken. Onderwerpen die daarna behandeld worden zijn o.a. dieren, 
anders zijn, vriendschap, pesten, arm en rijk, mensenrechten, feest of familie. 

 

In het jaar 2000 heb ik de opleiding voor hvo docent afgerond. Vanaf die tijd gaf ik een paar uren per 
week hvo, omdat ik daarnaast nog een andere baan had. Toen deze baan in 2012 stopte ben ik meer hvo 
gaan geven. Verdeeld over 8 scholen geef ik 14 lesuren per week hvo. Ik ben getrouwd en moeder van 
een tweeling. Onze dochters zijn volwassen en wonen zelfstandig.  

 

Met vriendelijke groet, Ria van der Holt.  

 

GVO nieuws: Raar en wonderbaar 

Nu het schooljaar weer een paar weekjes ‘loopt’ en mensenkinderen, lestijden en vakken hun plek weer 
zo’n beetje gevonden hebben, laat ik graag even wat van me horen als Godsdienstig VormingsOnderwij-
zer. Mijn naam is Sybrig Bethlehem, woon samen met Harm en drie kinderen (waarvan er al twee probe-
ren uit te vliegen) in Scharnegoutum. Mijn hart en ziel ligt in (Bijbel)verhalen vertellen en daar met de kin-
deren mee bezig gaan en over nadenken, samen met hen me elke keer weer verwonderen. 

 

Dit jaar ben ik begonnen met kennismaken d.m.v. van namengymnastiek. Alle kinderen bedachten bij hun 
naam een toepasselijke beweging  en dit deden we allemaal na. 297 namen passeerden de revue, ver-
deeld over 22 groepen en 11 scholen, verdeeld over groep 1 tot en met 8. Ik verwonderde me weer eens 
over het unieke van elke kind. ‘Raar maar waar’ is het kinderboekenweekthema dit jaar begin oktober en 
ik hoorde sommige kinderen al zeggen: het gaat vooral over techniek! Ik sluit me graag aan bij het thema 
met een kleine wijziging: ‘raar maar wonderbaar’ en samen met de kinderen wil ik me graag verbazen en 
verwonderen. 

             Z.o.z. 
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Boven- en middenbouw groepen hoorden het verhaal van Toon Tellegen over de 
sprinkhaan die zich nooit meer wilde verbazen, al viel de zon naar beneden en lag er 
een dik pak sneeuw in zomer. Verder heb ik het boekje van meneer G. (Gewoon? 
Gek?) aangeschaft. Vandaar uit hoop ik verder te gaan naar het scheppingsverhaal (Genesis 1) en de ark van Noach, 
volgens de methode Godly Play, waar na het verhaal ruim tijd is om ons te verwonderen. In het engels zeg je dan: I 
Wonder… en in Nederlands: ‘Ik vraag me af wat jij  het mooiste vindt’ of ‘Ik vraag me af wat het belangrijkste van 
dit verhaal zou kunnen zijn’. Er zijn een aantal vast verwonderingsvragen, maar er is veel ruimte voor wat de kinde-
ren zich afvragen.  

 

Op sommige scholen verzorg ik al jaren GVO en andere scholen dit jaar voor het eerst. Daarbij zijn er natuurlijk ook 
steeds andere leerlingen met ‘nieuwe’ ouders. Mocht u meer willen weten over mij en de wijze waarop ik de lessen 
vormgeef dan verwijs ik u naar www.bethlehemstore.nl . Daar kunt u meer informatie vinden over de methode 
Godly Play. 

 

Met vriendelijke groet, Sybrig Bethlehem, GVO- leerkracht, sybrig@ziggo.nl , 0515-412142   

 

Vo-voorlichting 
De leerlingen van groep 8 gaan volgend schooljaar 
naar een andere school. De aanmeldingen voor deze 
scholen zijn steeds eerder en dus ook de Opendagen. 
Een aantal ouders zullen bekend zijn met het aanmel-
den van kinderen naar het VO, anderen nog niet. Bo-
vendien is er in  de loop der jaren best het één en an-
der veranderd. Graag willen we via deze weg inventa-
riseren of er een behoefte is aan een VO-voorlichting 
voor de ouders van groep 8. Deze avond kunnen we 
uitleggen hoe de aanmeldingen in zijn werk gaan en 
hoe de weg daar naar toe er uit zal zien. Zou u graag 
zo’n avond willen, mail dan even naar school.  

De lessen beginnen om 8:45 

uur. Dit betekent dat de bel 

om 8:40 uur gaat. Zou u er 

samen met uw kind om 

willen denken dat hij/ zij om 

8:40 uur op school is? 

Afscheid  

juf Els 
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