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Via deze nieuwsbrief belangrijke mededelingen en paar reminders. 

We hopen jullie via deze weg voldoende te hebben geïnformeerd. 

Mochten er nog vragen zijn, laat het dan gerust weten.   

Met vriendelijke groet, 

Team De Stjelp  

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

 

Vrijdag 13 maart 

Workshop Neushoorn 

bovenbouw 

15:00 uur terug; bovenbouw 

iets later uit! 

Dinsdag 17 maart  

Schoolarts groep 7 

Woensdag 18 maart  

Open dag  

Vrijdag 20 maart  

lln. vrij > margedag  

Donderdag 2 april  

Feestelijke ouderavond 

Woensdag 8 april  

Onderbouw Dekemastate 

Vrijdag 10 april t/m  

maandag 13 april  

leerlingen vrij > Paasweekend  

Woe. en dond. 15 en 16 april  

Eindtoets groep 8 

Vrijdag 24 april  

Koningsspelen  

Maandag 27 april t/m 

dinsdag 5 mei  

Mei vakantie  

Donderdag 14 mei  

Informatieavond Parro 

 

Agenda 

Rijders Neushoorn  

Sjoerdsje en Annemiek 

hebben al aangegeven 

dat ze vrijdag willen rij-

den naar Neushoorn.  

Wie zou nog meer kun-

nen? We hebben eigen-

lijk nog twee auto’s mo-

dig.  

We vertrekken om 

12:30 uur en zijn om 

15:00 uur weer terug op 

school.  

 

Dekemastate  

Woensdag 8 april gaan 

de kinderen van de on-

derbouw naar Deke-

mastate. Ook voor deze 

activiteit zoeken we nog 

rijders.  

 

Open Dag  

Woensdag 18 maart is 

er een Open Dag. Ieder-

een die deze dag wil ko-

men kijken is van harte 

welkom. De deuren 

gaan om half negen op 

en om 16 uur gaan ze 

weer dicht voor het pu-

bliek. Voor de kinderen 

is er deze dag geen gym. 

Wel zijn er buiten activi-

teiten bij mooi weer.  

De kinderen zijn gewoon 

om half één uit. ‘s Och-

tends is de school volop 

in actie te zien. ‘s Mid-

dags hebben we de 

school zo ingericht dat 

iedereen zich een beeld 

kan vormen van hoe wij 

werken en zijn er leer-

krachten aanwezig om 

rondleidingen te geven.  

Tuinmomenten  

We willen graag de tuin 

en het plein weer netjes 

maken. Daarna pakken 

de kinderen het weer 

op. We kiezen voor 

twee momenten en ho-

pen zo dat er zoveel mo-

gelijk mensen kunnen 

helpen. Vrijdagmiddag 

13 maart en maandag-

middag 16 maart, in een 

uurtje van 16 tot 17 

kunnen we al heel veel 

doen. Wie een schep 

en/  of bezem mee kan 

nemen graag. We kiezen 

bewust niet voor het 

weekend omdat veel 

mensen dan ook al mee-

doen aan NLDoet! 

Mocht iemand toch in 

het weekend willen of 

een ander moment, laat 

het gerust weten! 
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