Nieuwsbrief
20-03-2020

Beste ouder(s) / verzorger(s) van de Stjelp,
De laatste dag van een hele gekke week. Via deze weg een

Agenda

paar laatste mededelingen voor de week die komen gaat. We

Donderdag 2 april

wensen iedereen een fijn, rustig en gezond weekend toe!

Feestelijke ouderavond

Woensdag 8 april

Met vriendelijke groet,
Team De Stjelp

Kort

Onderbouw Dekemastate
Vrijdag 10 april t/m
maandag 13 april

Werk volgende week
Voor volgende week
wordt er weer een
weektaak gemaakt.
Maandag krijgen jullie
deze over de mail toegezonden met de bijbehorende werkbladen. Dit
kan allemaal digitaal
verlopen.

komen we sowieso
graag i.v.m. de prentenboeken en nieuwe spelletjes, materialen.

Verder zijn we volgende
week weer telefonisch
te bereiken voor vragen
over het werk tussen 9
en 11. Verderop in de
nieuwsbrief nogmaals
Mocht je thuis niet kun- de telefoonnummers en
mailadressen + wie wannen printen of vind je
het gewoon prettig om neer telefonisch bereikbaar is.
een pakketje op te halen, dan mag dat ook.
Nieuw thema
Mits je natuurlijk geen We waren aan het werk
ziekteverschijnselen
over het thema
hebt! School is maandag ´Sprookjes´. We merken
tussen 9 en 11 weer
dat dit thema voor
even open. Je zou dan
thuisopdrachten best
bijv. ook leesboeken
lastig is, ook omdat we
kunnen ruilen. Je mag vooral gericht waren op
het ophalen, het hoeft
het maken van een
niet.
mooie voorstelling.
De onderbouw verwel-

Daarom passen we het

thema aan. Het thema
wordt nu:
‘Communicatie en verbinding’.

leerlingen vrij > Paasweekend
Woe. en dond. 15 en 16 april
Eindtoets groep 8
Vrijdag 24 april

Actueel en zeker nu heel
Koningsspelen
goed toe te passen.
Normaal vragen we de
kinderen of ze leuke
ideeën of mooie onderzoeksvragen hebben bij
een thema. Ook nu is
die input van harte welkom. Mail ze maar!

Maandag 27 april t/m
dinsdag 5 mei
Meivakantie
Donderdag 14 mei
Informatieavond Parro
21 mei t/m 24 mei

Hemelvaartweekend

Opvang
Jullie hebben gisteren
hierover een algemeen
bericht gekregen. Inmiddels hebben we ook
even contact gehad met
de ouders waarvan we
weten dat ze gebruik
maken van opvang. Dit
lijkt nu allemaal geregeld voor iedereen.

Adres: Oan ’e Kamp 6, 8834 XM Baard | Tel: 0517-341998 | Nood: 06-39424810
E-mail: stjelp@gearhing.net | Website: www.destjelp.nl
facebook.com/destjelp

twitter.com/destjelp

Contactmoment

Gisteren hebben we als team overleg gevoerd via Zoom. Een gemakkelijke en praktische tool om even digitaal met elkaar om tafel te kunnen zitten. We willen ook graag een moment inplannen met de kinderen en een moment met jullie als ouders. Dit doen we om even met
elkaar te kunnen “praten”, wat toch anders is dan app of mail. Bovendien ze wel elkaar als groep en kunnen er bijv. ervaringen worden uitgewisseld en vragen beantwoord.
De midden– en bovenbouw ouders kunnen een mail verwachten met
uitnodiging voor een “meeting” via Zoom. De onderbouw krijgt apart
nog bericht over hoe en wanneer deze momenten voor die kinderen
en ouders zullen plaatsvinden.
De kinderen ontvangen apart een uitnodiging. Mocht dat op een ander mailadres zijn dan uw mailadres of willen de kinderen de uitnodiging op hun eigen mail ontvangen, dan kan dat. In dat geval even mailen naar welk adres de uitnodiging moet. Let op de mail moet toegankelijk zijn op het moment van de meeting. Je hebt verder alleen maar
internet nodig. Telefoon, I-pad, laptop dat maakt niet uit, met camera
heb je ook beeld wat natuurlijk wel zo leuk is. Lukt het door omstandigheden niet, uiteraard alle begrip, graag wel laten weten.

Bovenbouw contactmomenten
Voor de kinderen dinsdagochtend 9:00 uur
Voor de ouders dinsdagavond 20:00 uur

Leuke tips/ links
In de vorige nieuwsbrief gaven we
links voor luisterboeken en muzieklessen.
Vandaag een paar suggesties die
wellicht leuk zijn op het gebied van
bewegen.

Zo heeft ‘Fit en Vaardig op school’
tijdelijk een gratis lesprogramma.
Via de site kun je meer informatie
en een link vinden om hier nu gratis
gebruik van te maken. Het is site
over bewegend leren. Dus je oefent
bijv. de tafels, maar tegelijkertijd
ben je ook lekker in beweging.
www.fitenvaardigopschool.nl
Daarnaast de tip om via facebook
bv sport, sportontwikkeling te volgen, er is elke dag een Challenge en
de uitdaging om mee te doen en
evt. filmpje op te sturen.

Middenbouw contactmomenten
Voor de kinderen dinsdagochtend 10:00 uur

Voor de ouders dinsdagavond 20:30 uur
Onderbouw contactmomenten
Hierover nemen de leerkrachten nog even apart contact op.

Contact

sytske.van.de.polder@gearhing.net
06-30418181
renske.boschma@gearhing.net
06-31328156
jan.tiede.bouma@gearhing.net
06-15204687
sjoukje.de.jong@gearhing.net

06-41257171
jetske.hettinga@gearhing.net
06-10522807

Wie wanneer te bereiken

Hieronder een schema wie wanneer tussen 9-11 te bereiken is voor telefonische
vragen voor wat betreft het werk op de weektaken. We doen ons best om gelijk
de telefoon op te nemen. Lukt dit even niet, laat gerust een bericht achter. We
bellen dan zo spoedig mogelijk terug. Verder kijken we regelmatig op de mail.
Voor meer algemene vragen die geen betrekking hebben op de lesstof kunnen
jullie contact opnemen met Jetske.
Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Onderbouw

Sytske

Renske

Renske

Renske

Sytske

Middenbouw

Jan Tiede

Jan Tiede

Sjoukje

Jetske

Jan Tiede

Bovenbouw

Sjoukje

Sjoukje

Sjoukje

Jetske

Jetske

Kippen
Fred en Marieke verzorgen de kippen de komende periode.
Ontzettend bedankt alvast!

