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Voor ons zaten er geen twee weken meivakantie in, maar we heb-

ben drie heerlijke dagen gehad op school. De moeders kunnen zon-

dag weer heel verrast kijken, er was een kaatswedstrijd en een 

watergevecht in de middenbouw. Prima dagen en nu weer een lang 

weekend om er van bij te komen; Fijn Hemelvaartweekend! 

Met vriendelijke groet, 

Team de Stjelp  

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

 

 

10 & 11 mei lln. vrij 

Hemelvaartweekend 

Woensdag 16 mei 

Tuinavond  

21 mei lln. vrij 

Pinksteren  

23 t/m 25 mei  

Schoolkamp groep 6 t/m 8 

Maandag 28 mei  

Leerlingarena 

Vrijdag 1 juni  

Schoolreisje groep 1 t/m 5 

Maandag 4 juni  

Teamdag leerlingen vrij 

Vrijdag 8 juni  

Merke leerlingen vrij  

Woensdag 13 juni  

Schoolfotograaf  

Woensdag 20 juni 

Uitzwaaimoment GGO 

 

 

 

 

Agenda 

Korte berichten. 

Luizenzakken 
De meeste kinderen 
hebben na de voorstel-
ling de luizenzak meege-
nomen om even op te 
ruimen en uit te wassen.  
Mocht dit door alle to-
neelhectiek niet zijn ge-
lukt, dan graag de ko-
mende week even doen.  
 
Uitzwaaimoment 
Het Skries-project komt 
echt bijna helemaal aan 
zijn eind. De maand juni 
werken we nog één keer 
rond dit thema en pro-
beren dan internationaal 
te gaan.  
Het hele Greidhoeke-
goes-onderwijs project 
willen we 20 juni afslui-
ten met een uitzwaaimo-
ment.  
Dit zal ‘s ochtends zijn 
met alle schoolkinderen 
van het onderwijsteam.  
We proberen om met 

boten richting Weakens 
te varen. Of het lukt is 
nog wel de vraag, maar 
iedereen doet ont-
zettend zijn best om dit 
rond te krijgen. Houd er 
in ieder geval rekening 
mee dat je 20 juni wel-
licht een zwemvest no-
dig hebt voor kinderen 
die nog niet kunnen 
zwemmen.  
 
Mocht iemand nog een 
mobiel toilet weten, die 
we daar kunnen gebrui-
ken. Dan hoort de orga-
nisatie dat ook graag.  
 
Juf Anneke en Fred 
Anneke en Fred zijn beid 
e nog herstellende van 
hun geslaagde operatie. 
Bij beide heeft het tijd 
nodig. Wanneer zij weer 
komen werken, is nog 
moeilijk te zeggen. Be-
terschap en succes met 

revalideren.  
 
Schoolkamp 
De bovenbouw bereidt 
zich voor op het school-
kamp. Dit jaar gaan we 
naar Zweeloo. Jan v.d. 
Tol en Sjors Jepkema zijn 
uitgeloot om de zware 
taak als begeleider op 
zich te nemen.  
 
Tuinavond  
16 mei willen we graag 
met ouders in de tuin en 
op het schoolplein aan 
de slag. Op het moment 
ziet het er netjes uit 
m.b.v. meester Durk 
(vervanger Fred) en de 
leerlingen, maar er zijn 
nog genoeg dingen die 
gedaan kunnen worden. 

Reminder  

Er zijn kinderen die zich 

hebben opgegeven voor 

een activiteit met Wiebe 

Kaspers 21 mei. Dit gaat 

niet door! 
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Schoolkampioenschappen kaatsen  

Hieronder de informatie over het schoolkaatskampioenschap. Wil je meedoen? Lees dan  

onderstaande goed door en geef je voor 29 mei op bij juf Jetske. Liefst als partuur opgeven.  

Lukt dit niet, geef dan toch even door dat je graag mee wil doen. Bij de opgave graag vermelden of je in de A of B 

klasse meedoet.  

 

Op woensdag 20 juni 2018 is het Provinciaal Schoolkaatskampioenschap voor basisscholen op het Sjûkelân te Fra-
neker. (aanvang 13.30 uur). Er is een wedstrijd voor jongensparturen  (of gemengde parturen, max. één meisje) en 
een wedstrijd voor meisjesparturen. 

Om in aanmerking te komen voor de eindwedstrijd dienen schoolparturen zich te plaatsen via de gemeentelijke 
voorwedstrijd. Deze vindt plaats op vrijdag 15 juni  2018 te Winsum. Aanvang: 15:00 uur. 

Natuurlijk mogen er meerdere parturen per school meedoen, want er wordt gekaatst in zowel een jongens A-,B- 
als meisjesklasse. 

Bij zowel de jongens A-  als de meisjesklasse wordt er volgens de onderstaande opslagafstanden gekaatst, omdat 
alleen zij kans maken zich te plaatsen voor  de eindwedstrijd in Franeker. KNKB-kaatsers horen thuis in de A-
klasse. Dit zal een spannend wedstrijdverloop ten goede komen en voorkomen dat er walk-overs plaatsvinden 
in de B-klasse! 

 

Veldafmetingen: jongens A:veldlengte 44 m;  perk  14 bij 3,5 m;   opslaglijn op  18meter 

                                  jongens B: veldlengte 44 m;              perk   14 bij 3,5 m;     opslaglijn op 15 meter 

      meisjes: veldlengte 40 m;             perk  13 bij 3,5 m;   opslaglijn op 15 meter   

Op de eindwedstrijd wordt niet afgeweken van de opslagafstanden 

 

Hoeveel parturen zich plaatsen hangt af van de totale deelname aan de voorwedstrijd. Aangifte van parturen voor 
de eindwedstrijd geschiedt na afloop van de voorwedstrijd door de contactpersoon en wedstrijdleidster Pytrik de 
Groot. 

In de jongens B-klasse ligt de opslagafstand op 15 meter, zodat ook hier gestreden kan worden voor de dagover-
winning! 

Om ervoor te zorgen dat iedereen minimaal 2 keer kan kaatsen, wordt er gekaatst in een poule of is er een verlie-
zersronde. 

Om de wedstrijd goed te laten verlopen verwachten wij dat ieder partuur zorgt voor een keurmeester. Deze 
kunnen zich aan het begin van de wedstrijd melden bij de wedstrijdleider. 

 



Boppeslach?! Helaas konden juf Froukje en juf 

Jetske het niet van Tjitte en Ale winnen. 

5-5 6-2 voor de Reitsma’s 

Supporters tijdens de 

kaatswedstrijd.  

Een heerlijke lounchebank in 

de zandbak. Drankjes en ijsjes 

waren in het speelhuisje te 

verkrijgen.  


