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Wij hopen dat iedereen een hele mooie en gezellige pakjesavond heeft gehad.  

Het Sinterklaasfeest op school was in ieder geval zeer geslaagd! 

De leerlingen hadden prachtige optredens. Sint liet ons weten erg te hebben 

genoten. De bovenbouw had een surprise voor elkaar gemaakt, het waren 

ware kunstwerken. Nu op naar de kerst(vakantie)! 

 

Team De Stjelp 

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

18 december 8:45 uur  

Kerstfeest 12:00 uur uit 

21 dec. t/m 3 jan. 2016  

Kerstvakantie  

22 januari  

100-days/ juffendag 

28 januari/ 2 februari  

Voortgezet onderwijs advies 

19 februari  

Portfolio mee naar huis  

24 februari  

Contactavond  

29 febr. t/m 4 maart 

Voorjaarsvakantie  

 

De volledige jaarkalender is 

te vinden op onze website! 

Agenda 

Kort nieuws 
Jaarvergadering  

De jaarvergadering 

heeft plaatsgevonden. 

De jaarverslagen van OR 

en MR werden goedge-

keurd. Het financieel 

verslag van de OR gaat 

nog richting kascommis-

sie. Op de avond zelf is 

al wel kort toegelicht 

wat er met het geld is 

gedaan en wat de plan-

nen zijn voor het ko-

mende schooljaar. Ook 

hier waren geen op of 

vragen over. 

 

Vervanging i.v.m. ziek-
te 

Komende woensdag en 
donderdag zal Sytske 
nog worden vervangen. 

Sytske voelt haar nog 
nog niet fit genoeg om 
de groep te draaien. 
Misschien komt ze wel 
op school, om een paar 
andere (lichtere) taken 
te doen. Renske ver-
vangt Sytske de woens-
dag, voor donderdag 
komt er een invaller. 
 
Vandaag gaf ook juf 
Gerlinda aan ziek te zijn, 
voor haar komt ook de 
hele week een vervan-
ger.  
Morgen één voor de 
bovenbouw en donder-
dag/ vrijdag een ander 
voor de middenbouw. 
 
Ondersteuning 

Juf Sandra was de afge-
lopen paar weken extra 
op de dinsdagmiddag. 

Zij ondersteunt dan in 
de onderbouw. In deze 
drukke tijd, zijn een 
paar extra handen altijd 
welkom! Deze onder-
steuning blijft in ieder 
geval tot de kerstvakan-
tie.   
 
 Containers 

Twee weken geleden 

kregen wij een tele-

foontje dat de contai-

ners aan de kant van 

school niet waren ge-

leegd. Misschien heeft 

er een auto voor ge-

staan.  

Zou u er met ons om 

willen denken dat er 

geen auto’s voor contai-

ners staan geparkeerd?  
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TSO  

Tijdens de jaarvergadering kwam ook de TSO ter sprake. Er waren een aantal kinderen die thuis aangaven 

dat het buiten spelen niet altijd leuk/ goed verliep. 

School gaf aan dat zaken die bij de TSO spelen, het beste rechtstreeks richting Wilma kunnen worden ge-

communiceerd.  

We concludeerden ook dat er eigenlijk niet alleen bij TSO, maar ook in de gewone pauzes, weinig speel-

goed is. Als school zouden we informeren wat er via TSO mogelijk zou kunnen zijn voor de aanschaf van 

materiaal.  

 

Inmiddels zijn wij dit nagegaan en dit budget is zeer minimaal. Het toch al kleine budget moet ook wor-

den gebruikt voor o.a. de ketchup e.d.. Samen met Wilma zagen we dat er voor het binnen spelen vol-

doende speelgoed is.  

Het buitenspeelgoed is inmiddels uitgebreid met het speelgoed van de COOP-actie. De bovenbouw houdt 

dagelijks bij of het speelgoed aan het einde van de dag weer compleet is. We zijn veel speelgoed kwijtge-

raakt, dit willen we zo voorkomen.  

Ondanks de aanvulling van de COOP, zou nog wat extra speelgoed geen kwaad kunnen. Mocht u nog 

speelgoed hebben liggen wat door uw eigen kinderen niet meer wordt gebruikt, dan zou de TSO daar 

graag gebruik van willen maken.  

 

 

Vindt u het prettiger om een gedrukt 

exemplaar te hebben? Er liggen een 

aantal gedrukte exemplaren van deze 

nieuwsbrief in het oudercafé. U of uw 

kind kan deze meenemen naar huis.  

Wij hopen u voldoende te hebben 

geïnformeerd. Mocht u vragen heb-

ben, laat het dan gerust weten.  

Met vriendelijke groet, 

Jetske Hettinga 
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