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

Agenda

Hierbij weer een nieuwsbrief. Graag goed lezen!
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Voortgangsgesprekken
Dinsdag 12 febr. avond
Voortgangsgesprekken
Woensdag 13 febr. middag
Voortgangsgesprekken

18 t/m 22 febr.
Voorjaarsvakantie

Maandag 4 maart
Ouderarena

Vrijdag 15 maart
Margedag leerlingen vrij
Staking en klusochtend!
Maandag 18 maart
Buitenlesdag
Woensdag 20 maart
Inloopochtend/ open dag
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Bewegend leren

Een deel van de nieuwe collectie boeken!

