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Een paar korte mededelingen, maar voor het slagen van de kerst-

viering en het uitje naar het Rijks, wel belangrijke mededelingen. 

        Met vriendelijke groet, 

Team de Stjelp  

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

 

 

Vrijdag 21 dec.  

Kerstviering zie uitnodiging 

en informatie nieuwsbrief.  

 

22 dec. t/m 6 jan. 2019  

Kerstvakantie! 

 

Dinsdag 8 januari 19:30 

Schoonmaakavond  

 

Woensdag 9 januari  

Buitenlesdag  

Woensdag 9 januari  

Kerstboomactie  

 

Woensdag 23 januari  

Voorleesochtend 

 

Vrijdag 25 januari  

Meedoeconcert groep 1-2-3 

in Mantgum 11:30 uur tot 

12:10 uur.  

 

Woensdag 30 januari  

Margedag, leerlingen vrij! 

Agenda 

Meenemen kerstviering! 
Voor volgende week vrijdag hebben 
de kinderen van groep 4 t/m 8 een 
potje nodig (met deksel!) en een pop-
petje of kerstfiguurtje, vormpje wat 
daar in past.  
De kinderen gaan een sneeuwbol ma-
ken. Zoals op het plaatje hieronder.  

Rijksmuseum rijders 
We gaan ‘s ochtends iets later richting 
Wommels. Niet 9:00 uur, maar 9:30 
uur. We hebben nog rijders nodig, 
zowel voor de heen- als de terugreis.  
Voor de heenreis staan nu op papier; 
Saskia, juf Jetske, Juf Sjoukje, Esther, 
Tina. We zoeken nog 2/3 rijders. 
Voor de terugreis staan nu op papier: 
Houkelien, Tina, Esther, Sjoukje, 
Jetske, Anke. We zoeken nog 2 rijders.  
 
We zijn om 17 uur weer terug op 
school.  
 
In de bijlage een uitnodiging! 
 

Buitenlesdag  
De buitenlesdag van 8 januari wordt 
verschoven naar woensdag 9 januari. 
We gaan deze dag voor de vogels aan 
de slag die de koude wintermaanden 
tegemoet gaan.  
 
Uitnodiging Kerstviering 
De kinderen hebben vandaag een uit-
nodiging meegekregen voor de kerst-
viering. Pakes en beppes zijn ook van 
harte welkom op het kerstfeest. In de 
bijlage de uitnodiging, dan kunt u de-
ze doorsturen.  
 
De kerstmarkt duurt tot 13:00 uur. De 
kinderen zijn daarna vrij. Zijn er ou-
ders/ kinderen die dan nog even wil-
len helpen met opruimen, dan is die 
hulp van harte welkom. Kunnen we 
opgeruimd het nieuwe jaar beginnen! 
 
Engels 
Groep 7-8 werkt op dit moment met 
een computerprogramma gericht op 
Engels. Ze kunnen met dit programma 
altijd hun Engels oefenen naast de 
vaste lessen. Het programma sluit aan 
op hun niveau. We gaan kijken of dit 
programma ons bevalt. 

Korte berichten. 
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