Nieuwsbrief
13-08-2020

Beste ouder(s) / verzorger(s) van de Stjelp,
Na een aantal heerlijke zonnige weken, kunnen we weer van
start! Hopelijk heeft iedereen van de vakantie kunnen genieten
en komen we maandag allemaal uitgerust en gezond terug op
et,
o
r
g
school. In deze nieuwsbrief een aantal reminders en wat nieuke lp
j
i
l
de Stje
we dingen die even belangrijk zijn om te weten.
rien
Team de Stjelp

Nieuwe leerlingen

We starten het schooljaar met een
extra leerkracht en twee nieuwe gezichten. Zoals jullie al eerder hebben
kunnen lezen, vervangt juf Angela de
lestaken van juf Jetske. Juf Jetske heeft
officieel nog twee weken verlof, maar
is al wel zo nu en dan op school te vinden en neemt in de loop van de komende weken de Loco en IB-taken
weer van juf Sytske over.

We starten met nieuwe gezichten in het
team, maar ook met nieuwe gezichten in
de klas.

Daarnaast hebben we juf Bernarda op
donderdag bij de onderbouw als extra
handen in de klas.

Nogmaals welkom aan de kinderen uit
Earsterlittens. Nynke, Anne Jan, Yme en
Lieke hebben voor de vakantie al even
kennisgemaakt en komen vanaf dit jaar
bij ons op school.
In groep 8 komt er ook een nieuwe leerling bij, Mare. Ze zit nu op een school in
Leeuwarden en wil graag haar laatste
jaar van de basisschool bij ons afmaken.
Welkom, Mare!

Juf Bernarda is gespecialiseerd in het
jonge kind en begeleid een aantal kinderen in de groep.

Ook bij de kleuters komt er een nieuwe
leerling, Yeske. Yeske woont in Baard en
wordt in september 4 jaar. Vanaf maanOp dinsdag, donderdag en vrijdag
dag komt ze een aantal dagen in de
komt juf Minoesch een aantal kinderen week al meedraaien in de groep. Welin de Middenbouw en Bovenbouw
kom, Yeske!
begeleiden waar nodig. Juf Minoesch is
We wensen alle kinderen en ouders een
onderwijsassistent in Baard en in Wingezellige en leerzame tijd op de Stjelp.
sum.
Ook dit jaar is juf Els weer bij ons op
school, erg fijn.
Welkom allemaal!
Verder is iedereen van het team gezond en uitgerust deze week weer begonnen!

Belangrijke data staan
op de volgende pagina!
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Het was fijn geweest als we hadden
kunnen vertellen dat alles weer gewoon was, maar omdat de Corona nog
niet weg is moeten we ons nog aan
bepaalde regels houden.
· Zo wassen we nog steeds op vaste
momenten de handen en desinfecteren we de handen bij de ingang waar
de zuil staat.
· Ouders mogen alleen op afspraak in
de school.
· Bij het halen en brengen vragen we
jullie rekening te houden met de 1,5
m. afstand.
· Kinderen die ziekteverschijnselen
hebben die passen bij Corona kunnen niet naar school.
· Gezinnen die de laatste periode in
een risico gebied zijn geweest, vragen we even contact op te nemen
met school.
Voor de vakantie hebben we het prima
gered door met elkaar de regels na te
leven en rekening te houden met elkaar.
We gaan er voor!
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Klaar voor de start!
Yes! We kunnen weer los en dat doen we met een sportief thema!
We openen het schooljaar en het thema maandag ochtend om half 9, buiten op het plein en… kom sportief gekleed!
Het begin van het schooljaar staat altijd in het teken van de Gouden Weken waarin er aandacht is voor de vorming van de nieuwe groepen. We stellen o.a. met de kinderen omgangsregels op, doen activiteiten met de hele school, starten met nieuwe
maatjes en doen veel verschillende vormen van spel.

Agenda

Gymnastiek

HVO / GVO

Op woensdag geeft meester Keer gymnastiek in de gymzaal van Easterlittens. Zoals
het er nu uit ziet mogen de kinderen per
groep (met bus) worden vervoerd naar de
gymzaal.

Elk jaar bieden we HVO en GVO aan op
school. HVO wordt gegeven op dinsdagmiddag aan de bovenbouw, GVO vindt
plaats op donderdagmiddag en wordt gegeven in de middenbouw.

De groepen 1 t/m 4 hebben gymnastiek
van 8.30—10.00, groep 5 t/m 8 gaat naar
gym van 9.45—11.20.

Sportochtend

Sportochtend met Jorwert

In de vorige nieuwsbrief hebben we jullie
geïnformeerd over de Regioschool. Dit jaar
gaan we met het traject starten en zoeken
we de samenwerking op met Jorwert. We
houden jullie hiervan natuurlijk op de
hoogte.

> zie nieuwsbrief

Mocht dit vanwege Corona regels niet kunnen, dan zal de gymnastiek zo veel mogelijk buiten worden gegeven. Indien het
weer dit toe laat.
Denken jullie eraan dat de kinderen gymkleding en gymschoenen meenemen?

Ouder-kind gesprekken
Een nieuw schooljaar betekent ook weer
een opstart gesprek waarin ouders en kinderen vooral aan het woord zijn. We plannen de gesprekken zoveel mogelijk overdag. Mocht er een moment bij zitten die
jullie voorkeur heeft, willen jullie dit dan zo
snel mogelijk doorgeven? Dan houden we
hier bij de planning rekening mee. De gesprekken zijn op maandag 31 augustus en
woensdag 2 september.

Tostidag
De tostidagen zijn er weer, alleen wel met
een kleine wijziging: bovenbouw op maandag, middenbouw op dinsdag en onderbouw op vrijdag.

Afgelopen dinsdag hebben we al met het
team van Jorwert gesproken over dingen
die we samen kunnen doen zodat de kinderen elkaar kunnen leren kennen.
Een mooie start om elkaar te ontmoeten is
met sport. Daarom hebben we op vrijdag
28 augustus een sportmoment met Jorwert gepland. Over de precieze invullingen
worden jullie nog geïnformeerd.
Zo volgen er nog een aantal activiteiten en
zoeken we elkaar op bij dingen die we samen kunnen doen.

Tuinhuisje
In de vakantie is er door een aantal vaders ook even flink geklust. In de
schooltuin staat nu een prachtig tuinhuisje
waar al het tuingereedschap mooi in opgeborgen kan worden. Super!

17 augustus
Start van het nieuwe
schooljaar!
28 augustus

31 augustus en 2 september
Ouder-kind gesprekken
> zie nieuwsbrief
31 augustus
Ouderinformatie avond
7 t/m 9 september
Schoolkamp 5 t/m 8
7 september
Schoolreisje 1 t/m 4

Nog even een reminder...
In de vorige nieuwsbrief stond deze informatie ook. Voor iedereen die het toen heeft gemist of bij wie het door de zomervakantie is weggezakt… nog even de informatie op een rij.
De schoolkalander die jullie elk jaar krijgen volgt zo snel mogelijk. Ook hier staan alle data nog een keer in genoemd.
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Vakantie en margedagen 2020 - 2021:
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Goede Vrijdag en Pasen
Meivakantie
Bevrijdingsdag
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Zomervakantie

ma.
ma.
ma.
vr.
ma.
di.
do.
ma.
ma.

12-10-2020
21-12-2020
22-02-2021
02-04-2021
03-05-2021
05-05-2021
13-05-2021
24-05-2021
12-07-2021

t/m
vr.
16-10-2020
t/m
vr.
01-01-2021
t/m
vr.
26-02-2021
t/m
ma. 05-04-2021
t/m
vr.
14-05-2021
valt in meivakantie
valt in meivakantie
t/m

vr.

20-08-2021

Hieronder een overzicht van de margedagen die de leerkrachten gebruiken voor scholing, teamoverleg, evaluatie moment,
etc.
wo.
wo.
ma.
vr.

16-09-2020
04-11-2020, vanaf 12 uur vrij
01-02-2021
19-02-2021

di.
vr.
ma.
vr.

25-05-2021
11-06-2021
14-06-2021
09-07-2021

