Nieuwsbrief
06-02-2020

Beste ouder(s) / verzorger(s) van de Stjelp,
Via deze nieuwsbrief belangrijke mededelingen en paar reminders.

Agenda

Met vriendelijke groet, Maandag 10 februari

Kort

Team De Stjelp OMR

Regioschool

kansen en met jullie inbreng kunnen we bepaDe afgelopen periode is len welke stappen we
het woord regioschool moeten gaan zetten.
meerdere keren geval- De informatieavond zal
len; in nieuwsbrieven,
woensdag 4 maart
bij de informatieavond plaatsvinden om 19:30
en in de wandelgangen. uur in Café Baard.
Met het oog op de ontwikkeling rondom een
regioschool zijn vorige
Rijders 14 febr.
week de medezeggenVrijdag 14 februari gaan
schapsraden van Jorwert en Baard bij elkaar we naar een voorstelling
gekomen voor een ver- van de Frets in Winsum.
kennend gesprek.
Deze “prijs” hebben de
We willen nu gaan kijkinderen gewonnen bij
ken wie er belangstelling heeft om mee te de ‘Dag van de duurdenken over het conzaamheid’.
cept van deze regioschool. Jullie als ouders De onderbouw gaat om
zijn voor dit proces heel 10:40 uur richting Winbelangrijk en we willen sum (Bynt) en is 12:15
jullie daarom uitnodigen uur weer terug.
voor een informatieve
De midden– en bovenavond over de regioschool. Op deze avond bouw gaat 12:40 uur
willen we ouders en an- richting Winsum (Bynt)
dere belangstellenden
en is 14:20 uur weer teinformeren over wat we
tot nu toe gedaan heb- rug.

Nog meer theater
Vrijdag 14 februari komt
ook meester Bart de kinderen per bouw een les
geven. We maken er de
14e februari dus echt
een theaterdagje van!

Dinsdag 11 februari
Voorstelling onderbouw
4 seizoenen Easterlittens
Woensdag 12 febr.
Portfolio mee
Vrijdag 14 februari
Voorstelling alle bouwen
17 t/m 21 februari

Maar ook muziek

Voorjaarsvakantie

Vandaag zijn we begonnen met de lessen van
de ‘Shantyman’. Verhalen over de scheepvaart
en zingen. Samen met
de Shantyman gaan we
zelf zeemansliederen
schrijven. Vrijdag 6
maart geven we een
voorstelling in het
Scheepvaartmuseum
(Sneek). Iedereen is van
harte welkom en ook
daarvoor hebben we
rijders voor nodig.

Woe. 26 en dond. 27 febr.

ben en wat we met jullie Wie wil met ons mee en
Portfolio’s graag op
willen bereiken. Er zijn
rijden?
school inleveren!
veel mogelijkheden en

Ouder– kindgesprekken
Woensdag 4 maart 19:30
uur café Baard
Informatieavond regioschool
Vrijdag 6 maart
Voorstelling geven in Fries
Scheepvaartmuseum.
Woensdag 11 maart
Bezoek Dekemastate
onderbouw
Vrijdag 13 maart
Workshop Neushoorn
bovenbouw
Dinsdag 17 maart
Schoolarts groep 7
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