Nieuwsbrief
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Beste ouder(s) / verzorger(s) van de Stjelp,
Via deze weg een paar korte mededelingen.

Agenda

Met vriendelijke groet,
Team de Stjelp

Gastlessen
De komende periode zijn er een aantal
bezoekjes en gastlessen.
Maandag 14-01 komt Lyda Veldstra
(gemeente raadslid FNP gemeente
Leeuwarden) langs om wat te vertellen
over de gemeenteraad en om ons voor
te bereiden op de Kinderraad.
Vrijdag 18-01 is meester Bart weer op
school en hij neemt een wethouder
mee. De wethouder loopt de hele dag
mee met meester Bart en maakt zo
kennis met de scholen en Kunstkade.
In groep 1-2-3 komt de bieb-juf
(Margriet) voorlezen op donderdag 24
januari. Deze week wordt nl. door heel
Nederland het voorlezen gepromoot.

Kerstbomen
We hebben maar liefst 50 kerstbomen ingeleverd. Een mooie bijdrage
voor de OR-pot en twee boekenbonnen. Vorig jaar werden de bonnen
verloot. Dit jaar mag zowel de midden
– als bovenbouw er een boek voor
uitzoeken, waar dan de hele klas uit
kan lezen. Zo is iedereen een winnaar
en willen we iedereen bedanken voor
alle hulp!

Schoolfruit

Vrijdag 25 januari i.p.v.

Ook na de vakantie krijgen de
kinderen gewoon weer
schoolfruit op woensdag,
donderdag en vrijdag. Deze
dagen kun je het fruit dus
thuis laten of minder meenemen. Deze week was er meloen, appel en sinaasappel.

Woensdag 23 januari
Voorleesochtend

Vrijdag 25 januari
Meedoeconcert groep 1-2-3
in Mantgum 11:30 uur tot
12:10 uur.

Welkom
Vandaag kwamen Kolja (gr.7) en Kaito
(gr.5) op bezoek. Zij verhuizen binnenkort
naar Baard en komen hier op school. Welkom!

Woensdag 30 januari
Margedag, leerlingen vrij!

Vrijdag 8 februari
Voorleesochtend
Woensdag 23 januari stond er een voorleesochtend. Deze verschuiven we naar de
vrijdag i.v.m. de gym. Het lijkt ons leuk
wanneer een aantal ouders deze ochtend
uit een boek voorlezen. Het mag een boek
zijn wat je vroeger leuk vond om te lezen
of een boek waar je nu graag uit voorleest.
Wanneer het echt een leesboek is, kun je
een leuk stukje van het verhaal uitzoeken.
Graag opgeven bij juf Anneke, na een korte
introductie lezen we ongeveer 15 minuten
voor. Het duurt dus tot uiterlijk 9 uur.

Portfolio mee

Maandag 11 febr. middag
Oudergesprekken
Dinsdag 12 febr. avond
Oudergesprekken

18 t/m 22 febr.
Voorjaarsvakantie
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