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We zijn al halverwege november en dat betekent dat de decembermaand nu 

wel heel dichtbij komt. Een gezellige en drukke maand met allerlei leuke acti-

viteiten. In deze nieuwsbrief kunt u hierover meer informatie vinden.  

Wij hopen u voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u vragen hebben, 

kom dan gerust even langs of bel/ mail.  

 

Team De Stjelp 

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

20 november 10:45 uur 

Afsluiting van het thema 

gezond gedrag.  

24 november 13:15 uur  

Sinteklazemearke Winsum 

groep 5 t/m 8 

25 november hele dag  

Leerlingen vrij 

25 november 19:30 

Vo-voorlichting  

1 december  

GMR 

4 december 13:00 

Sinterklaasfeest  

18 december 8:45 uur  

Kerstfeest 12:00 uur uit 

 

De volledige jaarkalender is 

te vinden op onze website! 

Agenda 

Kort nieuws 
Jaarvergadering  

Op 16 november zal de 

jaarvergadering plaats-

vinden. U heeft via de 

mail een uitnodiging 

ontvangen.  

Deze avond presente-

ren de OR en MR hun 

(financiële) verslagen. 

We sluiten af met een 

leuke presentatie/ acti-

viteit over het thuis le-

zen.  

 

Wisselingen  

Vrijdag is juf Jetske af-

wezig i.v.m. een begra-

fenis. Er zal deze dag 

vervanging komen. ‘s 

Middags zal Fred of Ti-

mo aanwezig zijn, zodat 

de invalster niet alleen 

op school is.  

 

Maandag 30 november 

zal juf Gerlinda werken 

op de plek van juf 

Jetske. Juf Jetske ver-

vangt juf Gerlinda 

woensdag 2 december.  

 

Sinteklazemearke 

24 november gaan we 

met groep 5 t/m 8 naar 

het Sinteklazemearke in 

Winsum. De voorstel-

ling begint om 13:15 

uur. 

We willen graag uiterlijk 

13:00 uur met auto’s er 

naar toe rijden. Wie wil 

er rijden? Opgeven kan 

via de mail of geef het 

even door aan de leer-

kracht.  

We verwachten om 

15:30 uur terug te zijn 

op school.  

 

VO-voorlichting  

De informatie over Doe-

middagen stroomt lang-

zaam binnen. De infor-

matie die wij krijgen 

sturen wij uiteraard 

door, maar houd ook 

zelf de website in de 

gaten.  

De voorlichting over het 

Vo is verschoven van 24 

naar 25 november in 

overleg met diegene die 

zich al had opgegeven. 
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Schoolontwikkelingen 

Op het moment volgt het team verschillende scholingen. 

Juf Sytske en juf Gerlinda zijn naar een scholing geweest over gebruik van gebaren bij het leesproces. Juf 

Jetske heeft een scholing gevolgd over Kurzweil. Kurzweil is een programma die kinderen met dyslexie 

kan helpen bij het lezen en schrijven van teksten. Gearhing heeft dit programma aangeschaft en iedere 

school krijgt een aantal licenties. We gaan binnenkort van start met het gebruik hiervan.  

 

Verder krijgt het team begeleiding van Hubert Winters. Hij heeft enorm veel knowhow en ervaring op het 

gebied van Jenaplanonderwijs. De vorige bijeenkomst stonden de coachgesprekjes centraal. De bijeen-

komst deze week gaat over het portfolio dat we verder willen ontwikkelen, zodat het past bij het doelen-

boekje en de wijze van werken. Samen gaan we kijken hoe we deze nog beter vorm kunnen geven en hoe 

we dit evt. aan gaan passen.  

 

Naast de scholingen zijn de leerkrachten vorige week naar de provinciale Jenaplanbijeenkomt geweest. 

De onderbouwleerkrachten wisselden ervaringen en casussen uit. Sjoukje en Jetske schoven aan bij de 

directies. Er werd daar o.a. gesproken over een meetinstrument voor de scholen om ontwikkelpunten 

van de school te signaleren. Waardevol en inspirerend om bij anderen te kijken en van elkaar te leren.  

Reminders! 

 

Afsluiting thema  

20 november sluiten we 

het thema gezond gedrag 

af.  

De Superstjelp is dan open 

en er zullen kookwork-

shops worden gegeven die 

u kunt volgen.  

De kinderen zijn druk bezig 

met gezonde recepten te 

bedenken en te proeven.  

Binnenkort kunt u een flyer 

door de deur verwachten. 

Wij hopen op uw komst! 

Ouderparticipatie 

Mocht u het formulier nog 

niet hebben ingeleverd, 

zou u dat dan z.s.m. nog 

willen doen?  

Doelen map/  

portfolio 

Mocht u de mappen nog 

niet terug hebben gebracht 

op school, zou u dat dan 

z.s.m. willen doen?  

Schoolfruit  

Vorige week stond er peer, 

appel en mandarijn op het 

menu. Deze week appel, 

peer en wortel.  

We hopen dat het weer zo 

goed zal smaken! 

Het schoolfruit gaat door  

t/m 22 april.  

Mocht het fruit niet vol-

doende zijn dan graag aan-

vullen met een gezond tus-

sendoortje.  
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Sinterklaas 

Sint heeft ons laten weten dat hij vrijdagmiddag  5 december met één van zijn  

Pieten een bezoek zal brengen aan De Stjelp. Dat wil natuurlijk niemand missen  

en dus gaan alle kinderen ook ’s middags naar school.  

Sint en Piet zullen rond 13.15 uur aankomen bij De Stjelp. Sint heeft aangegeven deze keer niet met de 
boot aan te komen maar…….. hoe dan wel…..??.... 
 
Op school aangekomen, brengen Sint en Piet eerst een bezoek aan de groep  1 t/m 3. 
Daarna is groep 4/5 aan de beurt. Ook de bovenbouw zal vereerd worden met een bezoekje. 
 
De “hulp-knutsel-pieten”  van groep  1 t/m 3  gaan  maandag avond 23 november aan het werk. 
(uitnodiging volgt) 
 
Groepen  4,5 
We vragen de “inpak-dichtpieten” van groep 4,5 ons thuis te helpen. Nadat u een cadeautje (tussen 
€5,00 en €7,00) heeft gekocht voor uw kind vragen wij u dit in te pakken en te voorzien van een (klein) 
gedichtje. Het pakje, met de naam er duidelijk op, graag zo onopvallend mogelijk inleveren. In de perso-
neelskamer staat een verzameldoos. 
Wilt u het cadeautje voor woensdag 3 december inleveren. 
 
Groepen 6,7,8 
De kinderen van groep 6,7,8 geven elkaar een klein verrassend cadeautje. 
Ze gaan lootjes trekken en mogen dan een cadeautje (tussen € 5,00-€7,00) kopen en maken er een sur-
prise en gedicht bij. Liever een kort zelfgemaakt gedicht dan een internetgedicht. 
Het pakje, met de naam er duidelijk op, graag voor woensdag 3 december inleveren. 
 
 
We hopen dat we met elkaar een gezellig feest zullen beleven.                  
Team De Stjelp 
 
 
 
……………………..iedereen (jong en oud) is vrijdag 4 december rond 13.15 uur van harte welkom bij de  
aankomst van Sinterklaas en Zwarte 
Piet……………………………………………………….. 
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