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

Agenda

De eerste week na de vakantie is omgevlogen. Iedereen is weer
druk gestart met nieuwe thema’s. Maar ook tijdens de vakantie is

er hard gewerkt. Johannes Kolthof heeft onze tuin prachtig opge- Maandag 4 maart
knapt. Iedereen een heel fijn weekend!

Ouderarena

Met vriendelijke groet,
Team de Stjelp

Korte berichten
Welkom!

Tuin

Kolja en Kaito zijn deze
week op De Stjelp gestart. Welkom! We wensen jullie een mooie en
leerzame tijd toe op ‘De
Stjelp’.

De prijs van de nationale
buitenlesdag is deels
gebruikt. Johannes Kolthof heeft in de vakantie
de tuin opgeknapt. We
zijn heel blij met het resultaat. Deze week hebben we ook al heerlijk
Ouderarena vervalt
van de tuin kunnen genieten. Er is heerlijk in
De ouderarena die gepland stond op 4 maart het zonnetje gelezen,
een kring gehouden en
komt te vervallen.
fruit gegeten.
Van het bedrag wat nog
Voorstelling
over is, willen we bakGroep 7-8 gaat 11 maart ken maken voor het
tuinmateriaal. Verder
naar een voorstelling
van Tryater; Karawane. schaffen we nog een
We zoeken hiervoor nog waterpomp en een
rijders. Wie kan rijden? kookketel aan voor in de
tuin.
We vertrekken om
12:00 uur en zijn rond
14:15 uur weer terug op
school.

Vrijdag 15 maart
Margedag leerlingen vrij
Staking en klusochtend!
Maandag 18 maart

Bereikbaar
Afgelopen periode had
de telefoon van school
vaak kuren. En deze
week functioneerde de
telefoon helemaal niet
meer. We waren hierdoor niet/ slecht bereikbaar. Vandaag is het
probleem opgelost en
doet de vaste telefoon
van school het gewoon
weer. Excuses voor
eventueel ongemak.

Buitenlesdag
Woensdag 20 maart
Inloopochtend/ open dag
Dinsdag 26 maart
Leerlingarena
Vrijdag 29 maart
Himmelwike
Dinsdag 2 april
1-2-3 Keramiek museum
(vervoer is geregeld)
7-8 Verzetsmuseum
zoeken rijders
Woensdag 10 april
Schoonmaakavond + tuin
Donderdag 11 april
Kinderraad gemeente
Leeuwarden
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Schoolkamp
Eindelijk is de locatie van het schoolkamp bekend. Groep 6-7-8 gaat
dit jaar naar Schiermonnikoog! Een prachtig eiland waar we ons prima
zullen gaan vermaken. Duinen, zee, strand, bos, een bunker uit de 2e
W.O., een recreatieplas. Wij komen die drie dagen wel door. Gelijk
komt dan natuurlijk ook de vraag; Wie gaat er mee als begeleiding.
We hebben al een aantal aanmeldingen binnen. Dus we zullen weer
moeten loten. Wie mee wil kan zich tot volgende week opgeven.
Verdere informatie volgt later. Schoolkamp is tenslotte pas 27 t/m 29
mei.
Omdat we wel al een aantal aanbetalingen moeten doen, zou het
mooi zijn wanneer het schoolkamp alvast wordt betaald. We willen
jullie vragen een bedrag van 65 euro over te maken op
NL 21 RABO 0372001564 t.n.v. Stichting voorzieningen De Stjelp
Mocht dit voor u lastig zijn, dan kunt u bijv. via Stichting Leergeld financiële ondersteuning aanvragen. Geef dit gerust aan of kom even
langs voor eventuele andere mogelijkheden zoals gespreid betalen.

