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Na een geslaagde feestelijke ouderavond kijken we weer vooruit naar de 

activiteiten die later dit jaar nog op de planning staan. In deze nieuwsbrief 

brengen wij u hiervan op de hoogte. Ook doen wij een oproep voor hulp bij 

de TSO.  

Team De Stjelp  

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

19 t/m 21 april  

Eindcito  

22 april  

Koningsontbijt 

26 april  

OR Koningsnacht  

27 april  

Koningsdag leerlingen vrij 

2 t/m 6 mei  

Meivakantie  

16 mei  

2e Pinksterdag 

18-20 mei  

Kamp groep 6-8 

19 mei  

Schoolreisje 1-5 

 

De volledige jaarkalender is 

te vinden op onze website! 

Agenda 

Kort nieuws 
Emmen  

We verwachten maan-

dag iedereen om 8:00 

uur in de klas. We ver-

tellen dan bij wie je in 

de auto zit en met wel-

ke begeleiders je door 

het park gaat.  

Voor alle volledigheid is 

het misschien goed om 

te weten dat de bege-

leiding hun eigen 

kaartje betaald.  

Kinderen die in een 

stoeltje moeten, willen 

we vragen deze zelf 

mee te nemen.  

De begeleiding neemt 

wat lekkers mee en er is 

een lunch besteld.  

Een flesje drinken en 

een tussendoortje is 

wel handig om bij je te 

hebben. We zijn  rond 

16:30 uur terug.  

 

Schoolfruit 

Na 22 april krijgen wij 

geen schoolfruit meer.  

Na Koningsdag dus 

weer zelf iedere dag 

fruit of groente mee 

naar school. We zien 

graag dat iedereen het 

blijft volhouden om ge-

zonde tussendoortjes te 

eten!  

 

Schoolvoetbal 

De teams zijn gevormd 

en de eerste voorberei-

dingen hebben plaats-

gevonden voor het 

schoolvoetbal.  

Voor de middenbouw 

groepen zijn we nog op 

zoek naar een begelei-

der. De teams zijn van-

daag nog iets aange-

past, in de bijlage de 

gevormde teams. Deze 

zijn ook met de kin-

deren besproken.  

 

Thema volgende perio-

de  

De komende weken 

werken we over het 

thema: Groen.  

We gaan de tuin in, 

gaan met kikkerdril in 

de weer en gaan op on-

derzoek uit in de na-

tuur.  De bovenbouw 

groepen gaan het ook 

over de 2e W.O. hebben 

en werken o.a. uit de 

Anne Frank krant die is 

uitgegeven.  
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Stapje terug 

Juf Gerlinda moet de komende tijd noodgedwongen even een stapje terug doen.  

Dit betekent dat zij de komende periode alleen op donderdag en vrijdag werkt.  

De zorguren die zij deed zullen opgevangen worden. Hoe is nu nog 

niet bekend. Voor de woensdagen zal er vervanging komen.  

Juf Sjoukje zal woensdag 13 voor de bovenbouw staan i.v.m. een uit-

je. De vervanging zal dan dus is de middenbouw zijn.  

De 20e is er vervanging in de bovenbouw, d.w.z. voor groep 6/7. 

Groep 8 heeft dan eindcito en juf Jetske zit daar dan bij.  Zie voor 

meer nieuws daarover hieronder.  

Wie vervangt weten we nog niet, maar we zullen ons best er voor doen dat dit steeds dezelfde persoon is.  

Na de meivakantie verwachten we dat juf Gerlinda  haar volledige werkzaamheden weer oppakt, wellicht 

eerst wat ondersteuning.  

  

Oproep 
TSO 

Elbrich heeft de afgelopen periode vaak de TSO gedaan. 

Zij kan dit vanaf volgende week niet meer doen. We zijn dus 

dringend op zoek naar mensen die dit willen overnemen. U kunt 

zich als ouder aanmelden bij juf Jetske. Bent u zelf niet in de ge-

legenheid om de TSO te verzorgen, maar weet u wel iemand an-

ders, dan horen wij dat graag! 

Tegenover het verzorgen van de TSO staat een kleine vergoe-

ding.  

 

 

 

Feestelijke ouderavond 

Wat hebben we genoten op de feestelijke ouderavond. Een heel groot compliment  

voor de kinderen. Zij maakten delen van de kostuums of ontwierpen deze, schreven  

scènes, dansten, maakten decors enz.. Ook werd er een  programmaboekje gemaakt.  

In het programmaboekje stond dat er een melkbus was om een vrijwillige bijdrage in te doen. Met het geld 

kunnen (we met) de kinderen weer andere activiteiten organiseren.  Na afloop werd door een aantal mensen 

aangegeven dat ze de bus hadden gemist. Dit kan kloppen. De melkbus was vervangen door een brievenbus. 

Mocht u toch nog een bijdrage willen geven. De (brieven)bus staat volgende week nog bij de kleuteringang. 

Foto’s  

Heeft en foto’s of filmpjes gemaakt 

van de feestelijke ouderavond? Dan 

zouden wij daar graag een aantal 

van ontvangen! 
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Uitje bovenbouw 13 april 

Woensdag 13 april gaan de kinderen van de bovenbouw met juf Sjoukje naar Skillaerd. Als we het over de 

Tweede Wereldoorlog hebben, mag een bezoekje naar deze bijzondere plek niet ontbreken.  

De 13e moeten de kinderen van groep 6 t/m 8 dus op de fiets naar school komen. Zij kunnen dan rond 10:00 

uur op de fiets vertrekken onder begeleiding van juf Sjoukje en meester Aart. De kinderen zijn voor 12:30 uur 

weer terug.  

 

Eindcito  

De Eindcito komt er bijna aan. Vanaf volgende week zullen we een paar keer naar oude toetsen kijken om te 

wennen aan de werkwijze, lay-out en vraagstelling. Hoewel de toets steeds minder belangrijk wordt, is het 

toch prettig om goed voorbereid er mee aan de slag te kunnen gaan. Zo is de spanning er een beetje af en 

zien we eerder bevestigd wat we eigenlijk al wisten. Voor het volgende jaar willen we kijken wat de alterna-

tieven zijn voor de Eindcito. Inmiddels zijn er een aantal betere alternatieven ontwikkeld. Groep 8 zit bij het 

maken van de toets apart. Juf Jetske zit daar bij. 

Dit betekent dat groep 6/7 donderdag 21 april ‘s ochtends een vervanger heeft (naast de 20e april).  


