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De school is helaas weer gesloten. Samen gaan we er het beste van maken. We hopen dat 

met alle maatregelen die we nu nemen, in de toekomst geen thuisonderwijs meer nodig 

zal zijn. Gisteren was de laatste dag voor de vakantie. We hebben geprobeerd er een 

mooie dag van te maken. Met veel gezamenlijke activiteiten, omdat we elkaar voorlopig 

weer even moeten missen. Via deze weg wensen we iedereen goede Kerstdagen toe en ho-

pen iedereen in goede gezondheid weer (online) te zien in 2021! 

 

Met vriendelijke groet, 

Team De Stjelp  

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

Welkom Jelte 

Na een periode van proefdraaien 

blijft Jelte nu definitief bij ons op 

school. We vinden dat super leuk 

en wensen Jelte een mooie en 

leerzame tijd toe op de Stjelp.  

Laptops 

Mocht iemand thuis te weinig ap-

paratuur hebben om efficiënt on-

line te werken, we hebben nog 

vier laptops op school. Mocht ie-

mand deze willen gebruiken gedu-

rende de periode van thuisonder-

wijs, dan kan dat. Graag even con-

tact opnemen met juf Jetske.  

 

 

Donderdagen  

In de vorige nieuwsbrief gaven we 

aan dat we tot de Kerstvakantie 

op de donderdag in drie groepen 

werken.  

Nu is duidelijk dat dit ook na de 

Kerstvakantie door blijft gaan. Tot 

de zomervakantie blijven we op 

donderdag zo werken. Heel fijn 

want me merken dat dit voor ie-

dereen plezierig en rustiger is.  

The cloud 

 De kinderen werken op dit mo-

ment allemaal ‘In the cloud’. Via 

hun mailadres loggen zij in en 

werken zo aan de werkstukken. 

Het is bijzonder, mooi en fijn om 

te zien hoe snel de kinderen dat 

hebben opgepakt. Ze wisselen 

zelfs al documenten uit om samen 

in een zelfde document te wer-

ken. Knap! 

Boeddha 

Altijd al wat meer willen weten 

over het Boeddhisme? Of nieuws-

gierig naar hoe kinderen hun eind-

producten of wat ze geleerd heb-

ben soms presenteren aan de 

klas? Hester en Silve hebben een 

prachtig filmpje gemaakt met als 

onderwerp Boeddhisme. Even 

naar Youtube, zoeken op Sjauke1, 

titel van het filmpje is vlog. Veel 

kijk plezier en goed gedaan mei-

den! 

Kort  
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Thuisonderwijs 

Woensdag start voor de leerlingen vervroegd de kerstvakantie. Woensdag t/m vrijdag zijn de leerlingen vrij 

van (thuis)onderwijs. Deze dagen gebruiken wij om zaken van dit kalenderjaar af te ronden, voorbereidingen 

te treffen voor de eerste weken in het nieuwe jaar, kerstspullen op te ruimen en allerlei andere praktische 

zaken te regelen. Zoals het nu lijkt, start fysiek onderwijs op zijn vroegst in de derde week van januari.  

Start  

De kinderen mogen 4 jan. hun spullen ophalen. Dit kan tussen 8 en 12 uur.  

De ochtend willen we graag samen digitaal opstarten met de groep door elkaar even te ontmoeten via 

Teams. De kinderen van de midden en bovenbouw kunnen dit via hun eigen mailadres van school gebruiken. 

Voor de bovenbouw is de online start om 8:30 uur, voor de middenbouw 9:15 uur en voor de onderbouw 

10:00 uur. Er is dan een overlap met het ophalen van werk, maar daarom kan dat ook de hele ochtend.  

Contact 

We willen twee momenten in de week elkaar digitaal ontmoeten. Dat zal op maandag en donderdag zijn van-

af 4 januari. De tijden voor de groepen zijn gelijk aan de startbijeenkomst. Dus op 4, 7, 11 en 18 januari zijn er 

digitale contactmomenten met de groep. 

Bovenbouw 8:30 uur 

Middenbouw 9:15 uur 

Onderbouw 10:00 uur 

Verder zijn we via app, mail en Parro te bereiken voor vragen en zorgen. We proberen zo spoedig mogelijk 

vragen te beantwoorden, maar vragen ook begrip wanneer dat even niet direct lukt. Daarnaast willen we 

vragen rekening te houden met de werkdagen van iedereen. De leerkracht die normaal voor de groep staat 

bereid dat werk van die dag voor en kan dus het beste helpen. Wie wanneer te bereiken is staat in onder-

staand schema.  

 

 

 

 

 

 

 

Instructies  

Voor de midden en bovenbouw zijn te volgen via het Youtube kanaal. Wanneer je naar Youtube gaat zoek je; 

Juf Sjoukje > Sjaukje1 en meester Jan Tiede > JanTiedeBouma 

Omdat we ook nu nog zaken aan het voorbereiden en uitwerken zijn, kan het zijn dat er nog andere specifieke 

informatie of eventuele wijzigingen in een nieuwsbrief voor 4 januari volgt.  

 Maandag Dinsdag  Woensdag  Donderdag  Vrijdag  

Onderbouw Sytske  Renske Renske Renske Sytske 

Middenbouw Jan Tiede Jan Tiede Jetske  Jan Tiede Jan Tiede  

Bovenbouw  Sjoukje  Sjoukje Sjoukje  Angela Angela 

Algemene vragen over bijv. Jetske  Jetske  Jetske  Jetske  Jetske  



Opvang 

Wanneer er één iemand binnen het gezin een vitaal beroep heeft, mag er gebruik worden gemaakt van 

noodopvang. We willen wel vragen hier alleen gebruik van te maken wanneer er echt geen andere mogelijk-

heden zijn. Tijdens de periode van de Kerstvakantie is er geen noodopvang vanuit school. Vanaf 4 januari is er 

wel weer noodopvang onder schooltijd. Hoe dat eruit gaat zien is nu nog niet duidelijk. Dat gaat dan vooral 

over de organisatie; wie het organiseert en waar. Wanneer we dit weten, informeren wij jullie daarover. Voor 

vragen hierover graag contact opnemen met Jetske.  

 

Kip 

Fred en Marieke zorgen in de vakantie voor de kip.  

Bedankt hiervoor! 

 

Kerstviering  

 https://we.tl/t-8jzQdHNW4R 

Prettige Kerstdagen! 

Samen met de kinderen hebben we Kerstpak-

ketten gemaakt. We hopen dat jullie zo goed 

de Kerstdagen door zullen komen. De pakket-

jes worden vandaag of morgen nog bezorgd.  

Volgende week kunnen jullie ook nog een 

kleine aanvulling op het Kerstpakket ver-

wachten. Dat lukte ons zo snel nog niet, maar 

het is zeker het wachten waard.  


