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Via deze weg nog een aanvulling op de nieuwsbrief eerder deze week.  

Naast nieuws ook een aantal oproepjes, wij hopen op veel reacties! 

 

Met vriendelijke groet, 

Team De Stjelp  

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

23 maart 

Opendag 

25 / 28 maart  

Goede Vrijdag/ Pasen 

7 april  

Feestelijke ouderavond  

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 
Leerlingenraad 

Om nog meer input te 

krijgen van de kinderen 

over hoe zij school erva-

ren, houden we binnen-

kort een leerlingenraad 

vergadering.  

We zullen dit nog con-

creet vorm gaan geven. 

Voorafgaand aan deze 

vergadering wordt in 

elke bouw in ieder geval 

besproken wat zij goed 

vinden gaan en waar zij 

bij het werken tegenaan 

lopen.  

 

Juf Sytske  

Juf Sytske is steeds va-

ker op school te vinden. 

We zijn hier erg blij 

mee. Samen met Sytske 

is een traject uitgezet 

om zo spoedig mogelijk 

terug te keren, maar 

wel zo dat zij niet te 

veel in één keer doet. 

We verwachten dat 

Sytske half april weer 

volledig voor de klas zal 

staan.  

 

In verwachting 

Juf Sandra is een ver-

wachting. Gefeliciteerd 

Sandra!  

Tot de zomervakantie 

zal dit qua invulling voor 

haar werk geen veran-

deringen met zich mee-

brengen. Uiteraard wel 

een beetje afhankelijk 

van het verloop van de 

zwangerschap.  

 

Feestelijke ouderavond 

7 april is de feestelijke 

ouderavond. De kin-

deren zijn druk met de 

voorbereidingen. Er 

worden scènes geschre-

ven en decors geschil-

derd. Ze zijn aan het 

dansen, zingen en to-

neelspelen. De avond 

begint om 19:30 uur. De 

officiële uitnodiging 

wordt door de kinderen 

nog gemaakt, maar zo 

kunt u hier alvast reke-

ning mee houden.  
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Ingekomen stukken  

Via de mail kwam de volgende post binnen. 

 

Kindervakantieweken van Humanitas 

Een van de vele activiteiten van Humanitas Zuidwest Friesland is het organiseren van kindervakantiekampen. Deze 
kampen zijn bedoeld voor kinderen die om financiële, sociale of medische redenen niet op vakantie kunnen gaan. 

Ieder jaar zijn er weer vrijwilligers actief die de deelnemers bij de vakantieactiviteiten ondersteunen. Deze mensen zor-
gen ervoor dat de kinderen een fijne vakantie hebben. 

Als norm wordt gehanteerd één leider voor vijf kinderen. De kinderen kunnen zich vermaken met sport, spel, disco, 
zingen en creatieve activiteiten. Dus samen kletsen, spelen, lol maken, knutselen, maar ook opruimen en schoonma-
ken! 

Met een bonte avond wordt de vakantieweek afgesloten. 

Aan de kampeerweek zijn kosten verbonden. De hoogte van uw bijdrage wordt in overleg met de coördinator vastge-
steld en is afhankelijk van uw financiële situatie. 

Wil uw kind ook genieten van een leuke vakantieweek? 

Neem dan contact op via kindervak@humanitas-zwf.nl of bel de coördinator 0515 426761 of 0515 419623. 

29 maart  

Op 29 maart zal Sjoukje 

door Jetske worden ver-

vangen.  

Stoelen 

Voor het oudercafé zijn we 

op zoek naar stoelen. Heeft u 

nog een stoel staan die u niet 

meer gebruikt en die past 

aan de eettafel? Dan zouden 

wij deze graag in het ouder-

café neer willen zetten! 

           Oproepjes! 

OR-Lid 

Elbrich neemt dit jaar af-

scheid als penningmeester 

van de OR. Lijkt jou dit 

wat? Laat het dan even 

weten aan een OR-lid of 

leerkracht! 

Plantjes  

Bij de AH zijn weer plantjes te verkrij-

gen, deze kunnen we goed gebruiken 

voor onze schooltuintjes. Heeft u over, 

dan zouden wij die plantjes graag willen 

gebruiken. Heeft u stekjes of andere 

planten uit uw eigen tuin? Ook dan hou-

den wij ons aanbevolen! 

stembriefje 

We hebben nog niet alle 

stemmen binnen u heeft  

t/m vrijdag om deze in te  

leveren.  

Foutje website 

Op de website stond dat de Baarder 

merke 17 juni is, dit moet 10 juni 

zijn! Op de kalender staat hij wel 

goed.  
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Bof  

Op dit moment is er een leerling met ’de bof’ op school. De bof is een ontsteking  

van de oorspeekselklier en wordt veroorzaakt door een virus. De incubatietijd varieert  

van zestien tot eenentwintig dagen. Vanaf vijf dagen voor de eerste klachten optreden tot ongeveer negen 

dagen na het begin van de zwelling is de ziekte besmettelijk. De ziekte is dus al besmettelijk voor dat deze 

zichtbaar is. Er valt niet heel veel aan te doen en het is ook niet gevaarlijk, alleen wel heel vervelend. De bof 

komt niet veel meer voor. Mocht uw kind de symptomen hebben of niet helemaal fit zijn, dan bent u hier-

van op de hoogte. Mocht u willen weten wat de symptomen zijn, dan kunt u de GGD-sites of huisarts.nl 

raadplegen.  

 

Van juf Sybrig (GVO) 

GVO nieuws, bijpraten en bijscholen 
 
We zijn gestart met het thema ‘raar en wonderbaar’ en zo net over helft van dit schooljaar, nu de scholen de 
aanvragen weer bijna de deur uitdoen voor GVO- en HVO lessen, wilde ik graag nog wat 
‘wonderbaarlijkheden delen via de schoolkrant of nieuwsbrief van de scholen waar ik lesgeef. 
 
Bij GVO worden vaak wonderlijke verhalen verteld. Laatst vroeg een kind uit groep 6 of ze zelfs ook eens Bij-
belverhaal mochten schrijven. Combinaties 5 en 6 heb ik toen het verhaal van Jona voorgelezen uit de me-
thode ‘Een geschenk van de woestijn’, waaruit we al meer wonderlijke verhalen hadden gehoord: De doos 
van Pandora, Het midden van de wereld en De toren van Babel. Jonas in de walvis stond er ook in, maar niet 
zoals in de Bijbel. Het eindigde toen Jona werd uitgespuugd op het strand vlak bij Ninevé. De kinderen 
mochten het verhaal afschrijven. Zoveel kinderen, zoveel verhalen: Jona nam de walvis om alsnog naar Tar-
sis te gaan of naar huis, Jona belandde in de kerkers van Ninevé, Jona werd de held van Ninevé, Jona vocht 
met de goeien tegen de slechten in Ninevé en bleef na de overwinning daar wonen, Jona ging met een een-
hoorn naar de maan, Jona vertrok naar Bethlehem en beleefde daar van alles, enz… 
 
Het ‘echte’ verhaal van Jona heb ik aangeschaft in materialen van Godly Play. Ook omdat Jona één van mijn 
lievelingsverhalen is. Zaterdag 5 maart was er een terugkomdag van de Godly Play vereniging waar we erva-
ringen konden uitwisselen, ‘nieuwe’ verhalen beluisterden en tips ideeën opdeden wat betreft het gebruik 
van deze methode. Ze zijn ook bezig om een vertellersgilde op te zetten, waar ik te zijner tijd me ook aan toe 
wil voegen. 
 
Op zaterdag 23 januari ben ik naar een studiedag geweest die een andere manier van kerkexcursies op-
zetten als onderwerp had. Vaak vraag ik de predikant of een andere betrokkene om iets te vertellen of 
wordt er met een speurtocht gewerkt, maar deze dag bekeken we een kerk zelf met eventueel verrekijkers, 
loepen en andere mogelijke ‘kijkers’ en mochten we onze vragen/opmerkingen en schetsjes op een briefje 
zetten, om vervolgens in gesprek te gaan met elkaar en uit te wisselen. Als je kinderen op deze manier de 
kerk instuurt gaat het om zelf ontdekken en begeleiden de onderwijzers en gastheren/dames het gesprek. 
Behalve dat ik (met een groot aantal klassen) de kerk gaan onderzoeken doet deze elk jaar meestal ook een 
financiële bijdrage aan de GVO-lessen door het leerlingenmateriaal te bekostigen als ik met een klas een le-
venskaars versier of een palmpaasstok maak. 
 
 

Z.o.z.  



 

Tenslotte: tijdens het verwonderingsgesprek na de vertelling ‘geheimenis van 
Pasen’ ontstond een prachtig nieuw paaswoord.  
Ik: Ik vraag me af of je weet wanneer er vreugde is?  
Leerling A: dat voel je… 
Leerling B reageert:  dat zijn vlinders…  
Leerling A: dat zijn vreugdevlinders.  
Bij deze wens ik dat jullie veel vreugdevlinders mogen voelen met Pasen. Dat 
is vroeg dit voorjaar, maar volgens de methode van Godly Play past Pasen niet 
in één zondag en stroomt het over tot Pinksteren. Laat de vreugdevlinders dan 
ook maar meerdagsvlinders zijn. 
 
Met vriendelijke groet, Sybrig Bethlehem, GVO-leerkracht 
 
P.S: Vertellen en schrijven,  doe ik beide graag. In de scholen heeft een affiche 
gehangen van een boekje: “Legt u het daar maar del”, ferhalen fan myn heit, 
troch my opskreaun. Wie nog belangstelling heeft voor dit boekje, die kan dat 
bestellen voor €10- via sybrig@ziggo.nl of 0515-412142. 
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