Nieuwsbrief
18-09-2020

Beste ouder(s) / verzorger(s) van de Stjelp,
We zijn alweer een paar weken los. De weken lijken voorbij te

Agenda

vliegen. In deze nieuwsbrief een vooruitblik op wat komen gaat

Maandag 21 sept.

en een paar reminders.

Start Kinderboekenweek

Met vriendelijke groet,
Team De Stjelp

Woensdag 23 sept.
Ouderavond Regioschool
Woensdag 30 sept.

Kort
Jacques Vriens ontmoet Beeldmateriaal
De Stjelp
In de Parro app zijn de
Dinsdag 6 oktober is Jac- foto’s alleen zichtbaar
ques Vriens in de biblio- voor de betreffende outheek van Grou. De kin- ders van de groep. Soms
deren van De Stjelp
willen we ook foto’s ge(bovenbouw) zoeken
bruiken voor nieuwshem op en gaan vragen brieven of Facebook.
stellen over het schrijHiervoor moeten we
ven van boeken en de
toestemming vragen.
boeken die hij heeft ge- Vandaag hebben de kinschreven boeken.
deren een formulier
We hebben van Magriet
onze Biebjuf extra veel
boeken van Jacques
Vriens gekregen, dus we
gaan er goed voorbereid
naar toe!

Om bij de bieb te komen
hebben we wel rijders
nodig. Wie wil rijden
mag dat aangeven bij juf
Sjoukje of even een
mailtje naar school sturen.

Luizenpluizen

Door de coronamaatregelen is er op dit moment geen luizenpluizen. We hebben natuurlijk goede ervaringen
met het digitaal luizenpluizen op 1 april. Toch
lijkt het ons beter dat
iedereen de komende
week de kinderen zelf
een keer controleert.
mee gekregen voor toe- Mochten er vragen zijn
of weet je niet zeker of
stemming gedurende
het om een luis gaat. Juf
hun schoolloopbaan.
Tot nu toe is het per jaar Renske kan antwoord
gevraagd. We willen vra- geven op (bijna) alle luigen deze per kind in te zenvragen.
vullen en in te leveren
Schoolkalender
bij de leerkracht. Alvast Nu we mooie foto’s hebbedankt!
ben van schoolreisje en

Poëzie workshop voor de
middenbouw op school
Dinsdag 6 okt.
Bieb-bezoek Jaques Vriens
bovenbouw
Vrijdag 9 okt.
Extra buitenlessen/
activiteiten
12 t/m 16 okt.
Herfstvakantie

kamp is de kalender bijna klaar. Belangrijke data staan ook hiernaast in
de nieuwsbrief.
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Parro-app
Het is geweldig bijna iedereen is via de Parro app inmiddels bereikbaar. Al 90% van
de gezinnen is via 1 of 2 ouders bereikbaar.
Mocht je de app wel willen, maar de uitnodiging/ link kwijt zijn. Geef het aan, dan
sturen we een nieuwe.
We hebben de app al een paar keer gebruikt. Foto’s van het schoolreisje, reminders over data, opgave voor de informatie avond. Eigenlijk gaat het heel soepel en
gemakkelijk. We vullen binnenkort de agenda in de app aan.
De app werkt goed en berichten komen over en weer goed aan. Mocht je dus een
bericht willen sturen naar een leerkracht, dan graag de Parro app gebruiken en
niet meer in eerste instantie WhatsApp.
Ouderavond Regioschool
Woensdag 23 september is er een ouderavond voor ouders met kinderen die op (of binnenkort) de scholen
De Stjelp of Krunenstrobbe zitten. Samen krijgen jullie als ouders de kans om na te denken over het concept
van deze Regioschool. Wat gaat de school uniek maken, wat vinden jullie belangrijk bij deze nieuwe te vormen school.

Antonio de Ruiter zal deze avond begeleiden.
De avond is op De Stjelp en start om 20:00 uur.
Dit is de kans om mee te kunnen praten en mee te denken.

Deze avond wordt jullie ook gevraagd, wie in een werkgroep zitting zou willen nemen. Of dat je misschien
een idee hebt wie uit het dorp of de omgeving mee zou kunnen denken.
Er zijn drie werkgroepen:


Concept



Vervoer



Opvang

Mocht je niet aanwezig kunnen zijn op de avond zelf, maar wel mee willen denken in één van de werkgroepen, stuur dan gerust een mailtje naar school. Ook suggesties en tips zijn van harte welkom.

GVO-bericht schooljaar 2020-2021
Het is fijn om na een lange thuisperiode weer naar school te kunnen en te mogen. Dit jaar verzorg ik de GVO- lessen in Aldeboarn (6,7), Winsum (7,8), Sneek (De Oudvaart en De Wiken
7/8), Reduzum (5,7), Easterwierrum (3/4/5), Weidum (3,4/5,6), IJlst (5,6), Wiuwert (3,4,5) en
Baard (middenbouw) en Balk, groep 5,6,7,8. Op deze laatste school gebeurt dat in projectvorm.
Dit schooljaar is het thema van de kinderenboekenweek in oktober voor de herfstvakantie: En
toen… Voor GVO is dat vertaald naar: Op de schouders van… Verder uitwerkend kom je dan bij
personen die ons voor zijn gegaan, op de mensen en hun ideeën waar wij op voortbouwen.
Bij het kennismaken de eerste twee lessen, wilde ik de leerlingen handen laten tekenen waarin
ze schrijven welke mensen bij hen horen, om in de volgende les een stamboom in te vullen tot
overgrootouders. Daarna gaan we naar het verhaal over Bonifatius (misschien wel de oorsprong van al die kerktorens in Friesland), die in eerste instantie vooral letterlijk over ‘water,
bron en put’ zullen gaan om vervolgens te proberen de symboliek van deze begrippen te ontdekken. Bij dit gvo-bericht is een stamboom toegevoegd. We gaan het daar in de les over hebben. Als je als ouders tijd en zin hebt zou het voor de GVO-lessen fijn zijn als je die samen met
jullie kinderen ingevuld worden en dan mee naar school gebracht kunnen worden.
Na deze lessen volgen Godly Play vertellingen: Ballingschap en terugkeer, De Schepping en/ of
De ark en de zondvloed. Deze vertellingen ondergaan we zitten in de kring op de grond en de
leerlingen krijgen in een tweede les ruim de tijd om hun ervaringen met het verhaal te verwerken. Ik verwijs graag naar mijn site voor een uitvoeriger beschrijving van deze methode.
Rondom 4 oktober maken we kennis met Franciscus van Assisi en na de herfstvakantie rond 31
oktober met Maarten Luther, gevolgd door Martinus van Tours, rond 11 november. Daarna
hoop ik verder te kunnen gaan naar kerst met als onderwerp engelen.
Boeken die daarbij aan de orde kunnen komen zijn:
Arme Rijk door Bette Westra en Sylvia Weve
Nordin, het nijlpaard leert delen door Rae Norridge (voor de groepen 3-5)
Mahatma Gandhi uit de serie Kleine helden
Franciscus van Assisi door Joyce Denham en Elena Temporin
Een hart van goud, het leven van Clara en Franciscus door Guido Visconti en Bimba Landman
Opa en het geluk door Jutta Bauer
Verder nog een suggestie om in Friesland er op uit. In Reduzum worden labyrinten uitgelegd
vanaf dinsdag 25 augustus voor een weekje (ook die van Chartres) en zijn er vinger- en zandlabyrinten van en door Thea Grobben-de rooij. Zie ook: https://labyrintwerk.nl/
labyrintwerkers/friesland/thea-grobben-de-rooij/
Mochten er vragen, suggesties en/ of opmerkingen zijn wat betreft deze nieuwsbrief of de lessen dan hoor ik die graag van jullie.
Met vriendelijke groet, Sybrig Bethlehem, GVO- leerkracht, sybrig@ziggo.nl,
www.bethlehemstore.nl

