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Hierbij weer een nieuwsbrief. Graag goed lezen! 

Met vriendelijke groet,  

Team de Stjelp  

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

 

 

Maandag 11 febr. middag 

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  

Agenda 

Naar huis 

Afgelopen maandag 

moesten we groep 1-2-3 

naar huis sturen. Deze 

keer was er geen oplos-

sing wat betreft het ver-

vangen van de leer-

kracht. Voor de ouders 

die geen opvang hadden 

was er opvang in groep 

7-8.  

Iedereen bedankt voor 

het meewerken. Jam-

mer dat het zo moet en 

we baalden hier erg van 

met z’n allen.  

We waren deze dag niet 

de enige. Maandag kre-

gen bijna 1.900 kinderen 

in Nederland niet het 

onderwijs waar ze recht 

op hebben.  

Er werden 471 kinderen 

naar huis gestuurd. En 

de andere kinderen wer-

den opgevangen door 

collega’s die terugkwa-

men, stagiaires, werden 

verdeeld over klassen of 

er stond een onbevoegd 

iemand voor de klas. 

Vandaag was er bij ons 

geen probleem, maar bij 

ongeveer 2.700 kin-

deren waren er wel pro-

blemen. Bijna 900 kin-

deren zijn vandaag in 

Nederland naar huis ge-

stuurd.  

Dit is één van de rede-

nen waarom erop 15 

maart wordt gestaakt. 

Wij gaan die ochtend 

klussen, omdat NLDoet! 

die dag ook is. Wie wil 

en kan helpen?   

 

Nieuwe boeken  

Dit jaar hebben we bij 

de Kinderpostzegels ook 

gelopen voor nieuwe 

boeken voor de school. 

Deze week zijn de boe-

ken binnengekomen. 

Wauw! Wat hebben we 

er weer veel boeken bij 

en erg leuke! O.a. de 

nieuwste ‘Dagboek van 

een Muts’ en ook ‘De 

waanzinnige boomhut’. 

Heel veel leesplezier! 

 

ICT 

Tot half maart kunnen 

we een Jumbido-set ge-

bruiken die door ons 

Onderwijsteam rouleert. 

Met dit grote tv-scherm 

kunnen de kinderen be-

wegend leren. Zo kun-

nen ze bijvoorbeeld het 

antwoord geven van 

een keersom door be-

wegingen te maken. De 

bovenbouw heeft er de-

ze week al even mee 

geoefend. Erg leuk om 

te doen. Ook de andere 

groepen gaan hier mee 

werken.  

Oudergesprekken  

Eerder deze week heeft 

u de indeling ontvangen.  

Korte berichten  
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Bewegend leren  

Een deel van de nieuwe collectie boeken! 


