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Wat een heerlijke vakantie hebben we achter de rug. Iedereen kwam volle-

dig opgeladen, met de zon in het gezicht, weer naar school. Het thema 

‘Oertijd’ is opgestart en de eerste dagen zitten er alweer op. In de deze 

nieuwsbrief informatie over wat ons allemaal te wachten staat de komende 

tijd. 

Team De Stjelp.  

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

16 mei  

2e Pinksterdag 

18-20 mei  

Kamp groep 6-8 

19 mei  

Schoolreisje 1-5 

1 juni  

Leerlingen vrij; evaluatiedag 

team 

8 juni  

Schoolfotograaf 

10 juni  

Leerlingen vrij 

24 juni  

Portfolio mee  

28 juni  

Sportdag (1 t/m 4 vrij) 

Contactavond  

11 juli  

Afscheid groep 8 

14 juli  

Laatste schooldag  

ochtend + avond  

 

De volledige jaarkalender is 

te vinden op onze website! 

Agenda 

Kort nieuws 
Cito  

Vandaag kwamen de 

eindtoetsresultaten van 

groep 8 binnen. Het ad-

vies wat al gegeven was 

werd bevestigd. Ieder-

een heeft het prima ge-

daan.  

De andere groepen krij-

gen hun laatste toetsen 

van het schooljaar nog. 

Deze schuiven we iets 

naar achteren en zijn 

dus later dan op de ka-

lender staat.  

De toetsen worden 14 

t/m 17 juni afgenomen.  

 

ICT community  

Morgen start groep 

6,7,8 met de ICT com-

munity. Wij kunnen dan 

als eerste een vraag 

gaan stellen op Gear-

quest. Deze vraag zal 

gelezen (en hopelijk be-

antwoord) worden door 

de leerlingen in Win-

sum. Bantegea sluit vol-

gende week aan. 

Via de maker van de 

site, hebben we nog 

een aantal tips meege-

kregen m.b.t. de priva-

cy. Met name over de 

profielen van kinderen. 

We gebruiken geen fo-

to, maar wel een plaatje 

van wat hij/ zij leuk 

vindt. Zo wordt ook ge-

lijk jouw interesse of 

kwaliteit herkenbaar.  

Rond de week van 30 

mei mogen jullie als ou-

ders deelnemen in de 

community! 

Sportdag 

28 juni is de sportdag. 

Groep 1 t/m 4 is dan 

vrij! De reserve dag is 

maandag 4 juli.  

Voor de sportdag zoe-

ken we nog ouders die 

mee willen als begelei-

der van de groep of als 

spelbegeleider.  
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Juf Gerlinda  

De komende periode zal juf Gerlinda haar werkzaamheden weer een beetje op gaan  

pakken. Haar herstel heeft tijd nodig, maar de lijn naar boven is weer opgepakt.  

De eerste weken zal dit betekenen dat zij vooral met kleine groepjes een paar uur per week zal werken. 

Daarna bouwen we het in tijd uit. Juf Titia en Juf Florentijn zullen dus de komende weken de groepen nog 

draaien.  

  

Stichting Leerkracht  

Het komende schooljaar gaan wij werken met Stichting Leerkracht. Stichting Leerkracht ondersteunt het 

motto van Gearhing: ‘Geef de leerkracht zijn vak terug’. Stichting leerkracht helpt hierbij door op effectieve 

wijze teams steeds kleine verbeteringen door te laten voeren. Zij gebruiken hiervoor verschillende soorten 

bordsessies. Tijdens deze sessie is er een korte overleg gericht op onderwijsinhoudelijke zaken. Minder verg-

aderen, meer uitvoeren in de praktijk.  

 

De eerste weken zijn erg intensief met wekelijks een bijeenkomst van zo’n 2 uur. Tijdens deze bijeenkomsten 

leren we hoe Stichting Leerkracht werkt en maken we kennis met de verschillende overlegvormen. Bij deze 

eerste sessies krijgen we begeleiding van Hillie Ypma, zij is werkzaam binnen ons onderwijsteam en heeft de 

opleiding hiervoor gevolgd.  

De sessies worden hierna steeds korter en het team pakt het steeds meer zelf op. Itens en Wommels zijn ons 

voorgegaan en zijn erg enthousiast. We zijn nieuwsgierig! En hopen snel ook de meerwaarde hiervan te erva-

ren.  

 

Formatie  

De hoeveelheid uren die we krijgen blijft gelijk. Het plaatje voor volgend jaar is bijna rond.  

Een aantal zaken zijn nog wat onduidelijk en hier en daar moet nog wat worden nagerekend.  

Eind deze maand hopen wij duidelijk te kunnen maken wie, wanneer, voor welke groep staat en hoe deze 

groepen worden verdeeld. We houden jullie hierover op de hoogte.   

 


