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Wat een gekke dagen zijn dit! Via deze weg een korte update. 

We willen jullie als ouders bedanken voor het meedenken, de 

flexibiliteit, de leuke berichten en de samenwerking!  

 

Met vriendelijke groet, 

Team De Stjelp  

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

 

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  

Meivakantie  

Donderdag 14 mei  

Informatieavond Parro 

21 mei t/m 24 mei 

Hemelvaartweekend 

 

Agenda 

Opvang  

Deze week was de 

school open om leer-

lingen op te vangen 

waarvan ouders in vitale 

beroepen werken.  

Volgende week wil de 

gemeente dit anders 

regelen. Er blijft opvang 

voor ouders met vitale 

beroepen, maar de in-

vulling zal anders zijn.  

We willen voor vrijdag 

12:00 uur (liefst zo snel 

mogelijk) van jullie we-

ten wie er volgende 

week opvang nodig 

hebben en welke da-

gen. 

Via deze input bepaalt 

de gemeente waar op-

vangpunten komen. Zo 

proberen we het effici-

ënt te regelen. Vrijdag 

worden de opvangloca-

ties bekend gemaakt. 

Later vandaag volgt nog 

een Onderwijsteam 

breed bericht maar 

i.v.m. de opgave alvast 

deze informatie . Voor 

vragen kun je mailen 

naar onderwijsenop-

vang@leeuwarden.nl of 

bellen naar: 14058 

 

Thuiswerken 

Wat een leuke foto’s 

hebben we gekregen 

van thuiswerkende kin-

deren. Bedankt daar-

voor! We denken dat 

het goed loopt.  

De kinderen kunnen 

voor maandag weer een 

nieuwe weektaak ver-

wachten en voor de 

midden- en bovenbouw 

staan er weer lessen op 

Snappet klaar. Dit kan 

allemaal digitaal verlo-

pen. 

Mocht je tegen zaken 

aanlopen. Waren be-

paalde lessen heel moei-

lijk. Wil je van een be-

paald vak iets extra’s, 

mis je dingen of heb je 

hulp nodig. Laat het dan 

even weten, dan gaan 

we kijken wat we hierin 

kunnen betekenen.  

 

Spreekbeurten 

De spreekbeurten die 

gepland stonden de ko-

mende drie weken plan-

nen we op een ander 

moment. Al mag je het 

natuurlijk ook filmen en 

insturen. Op de volgen-

de pagina de indeling! 

Kort  

http://twitter.com/destjelp
http://facebook.com/destjelp
http://facebook.com/destjelp
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Planning spreekbeurten:  

Naam  Stond gepland op: Wordt nu:  

Yvet  

Jurre  

27 maart  9 april  

Luuk 

Jelle Wop 

3 april  16 april  

Fimme en Rens  17 of 24 april  17 april  

Lezen. 

Niet alleen wij zijn druk bezig om het thuisblijven zo goed mogelijk vorm te geven of om er voor te zorgen dat 

kinderen zich niet vervelen. Ook de DBieb denkt met ons mee. In de bijlage wat er mogelijk is qua lezen. 

DBieb deelt o.a. een link voor gratis luisterboeken voor zowel peuters, kleuters als kinderen van de midden– 

en bovenbouw.  

 

 

Muziek  

Sander Metz geeft vandaag (19-03) een muziekles, 

live via Facebook. Sander is een ouder uit Itens en 

muzikant. De muziekles start om 10:00 uur en is 

10:30 uur ongeveer afgelopen. Stoelen aan de 

kant en even lekker zingen voor wie wil! 



Wie is wanneer te bereiken? 

Telefonisch tussen 9 en 11 zie rooster hiernaast.  

De mail houden we met grote regelmaat in de 

gaten.  

Onze mailadressen/ mobiele nummers: 

sjoukje.de.jong@gearhing.net 

06-41257171 

jan.tiede.bouma@gearhing.net 

06-15204687 

sytske.van.de.polder@gearhing.net 

06-30418181 

renske.boschma@gearhing.net 

06-31328156 

jetske.hettinga@gearhing.net  

06-10522807  

(voor belangrijke berichten/ zaken ook naast bovenstaande tijden be-

reikbaar) 

Telefonisch tussen 9-11 

 Onderbouw  Middenbouw Bovenbouw  

Ma Sytske  Jan Tiede  Sjoukje  

Di Renske  Jan Tiede  Sjoukje  

Woe Renske  Sjoukje Sjoukje  

Dond Renske  Jan Tiede  Jetske  

Vrijdag  Sytske  Jan Tiede  Jetske  


