
Nieuwsbrief 
23-01-2016 

twitter.com/destjelp facebook.com/destjelp 

Adres: Oan ’e Kamp 6, 8834 XM Baard | Tel: 0517-341998 | Nood: 06-16174786 

E-mail: stjelp@gearhing.net | Website: www.destjelp.nl 

Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van De Stjelp. Via deze weg willen wij u in-

formeren over belangrijke data (Agenda hiernaast) en de activiteiten die er 

binnenkort aan zitten te komen. We hopen u via deze weg voldoende te heb-

ben geïnformeerd. Mocht u vragen hebben, laat het dan gerust weten.  

 

Met vriendelijke groet, 

Team De Stjelp  

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

17 februari  

Informatieavond 

continurooster 

19 februari  

Schoolarts groep 7 

Portfolio mee 

24 februari  

Contactavond 

27 febr. t/m 6 maart 

Voorjaarsvakantie  

9 maart  

Leerlingen vrij i.v.m. 

Jenaplandag  

16 maart  

Koffieochtend Baard 

25 / 28 maart  

Goede Vrijdag/ Pasen 

7 april  

Feestelijke ouderavond  

19 t/m 21 april  

Eindcito  

 

De volledige jaarkalender is 

te vinden op onze website! 

 

Agenda 

Kort nieuws 
Verteldag  

21 maart is de dag van 

het vertellen. Deze dag 

zullen er drie verhalen-

vertellers op school ko-

men. In elke bouw 

wordt op dat moment 

een verhaal verteld van 

ongeveer een kwartier.   

 

Vervanging bovenbouw 

Donderdag moet Jetske 

voor haar werkzaamhe-

den als ib’er elders aan-

wezig zijn. Deze dag is 

er daarom vervanging in 

de bovenbouw.  

 

 

 

 

Contact avond  

In tabel op de volgende 

pagina doen wij een 

voorstel voor de 15-

minutengesprekken.  

Let op! Er staan ook ge-

sprekken op de namid-

dag ingepland op dins-

dag en woensdag.  

Mocht u op het inge-

plande tijdstip niet kun-

nen, wilt u dan zo vrien-

delijk zijn om dit door te 

geven?  

We plannen dan samen 

met u een ander mo-

ment. U kunt ook on-

derling ruilen, maar 

geef dit dan wel even 

door.  

Groep 8 heeft net de VO

-gesprekken achter de 

rug. Veel zaken zijn tij-

dens die gesprekken al 

besproken. Voor deze 

groep is het 15 minuten 

gesprek dan ook vrijblij-

vend.  

Wilt u zo vriendelijk zijn 

om het portfolio van uw 

kind mee te nemen tij-

dens het gesprek? 

 

9 maart leerlingen vrij 

I.v.m. de Jenaplanconfe-

rentie zijn de leerlingen 

woensdag 9 maart vrij.  
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Tijd Groep 1-2-3 Groep 4-5 Groep 6-7-8 

Dinsdag 23    

15:30   Wieger  

15:45  Hilwert  Bas  

16:00 Job Fardau K.  

16:15 Silve Reinder M.  

16:30 Ties Doutsen  

16:45 Tjalle Sybrig  

17:00 Esmee    

 Woensdag        

15:45     

16:00   Duncan  

16:15   Marike  

16:30   Reinder  

16:45   Rick  

    

19:00 Dylan Anna Laura 

19:15 Mirthe Hester Dieuwke Joost 

19:30 Thomas Rens Elisa 

19:45 Ale Sander Micaella 

20:00 Hielke Allard Tjitte 

20:15 Hester Fardau O. Silke 

20:30 Thijmen Yvet Jens 

20:45 Fedde Berrit Ymre  

21:00 Jurre Welmoed  Hilde 

21:15    Tinca  

21:30       


