
Nieuwsbrief 
15-03-2019 

twitter.com/destjelp facebook.com/destjelp 

Adres: Oan ’e Kamp 6, 8834 XM Baard | Tel: 0517-341998 | Nood: 06-39424810 

E-mail: stjelp@gearhing.net | Website: www.destjelp.nl 

 

Hierbij weer een nieuwe nieuwsbrief. Er staan weer veel activitei-

ten op de planning. Via deze weg is iedereen weer op de hoogte. 

Mochten er nog vragen zijn, laat het dan gerust weten.  

Met vriendelijke groet, 

Team De Stjelp  

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

 

 

Maandag 18 maart  

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 

Vrijdag 5 april  

Klassenfeest middenbouw 

Woensdag 10 april  

Schoonmaakavond + tuin 

Donderdag 11 april  

Kinderraad gemeente 

Leeuwarden  

Vrijdag 12 april  

Koningsspelen (samen met 

Easterlittens) 

Dinsdag 16 en woe. 17 april 

IEP eindtoets groep 8 

Maandag 22 april t/m 

vrijdag 3 mei  

Agenda 

NLDoet! 

Er is vandaag goed ge-
klust. Ondanks het weer 
kon er heel veel worden 
gedaan.  

De muur bij de kapstok-
ken van groep 7-8 is nog 
een keer gewit en de 
rest van de ruimte in de 
voorstrijk. De picknickta-
fels zijn schoon. Het 
plein is weer netjes enz..  
Esther heeft de midden-
ruimte voor haar reke-
ning genomen. Iedereen 
die geholpen heeft ont-
zettend bedankt! We 
zijn nog niet klaar en 
een aantal verfklusjes 
konden niet doorgaan 
i.v.m. het weer. Zoals de 
zandbakrand en het 
Twisterveld. We wach-
ten de weerberichten 
even af, maar binnen-
kort willen we graag nog 
een keer klusjes gaan 
doen.  

Want… 

Ambassadeurschool  

Want 2 april is de natio-
nale buitenlesdag. Wij 
zijn dit jaar ambassa-
deurschool van Fries-
land. Dit betekent dat 
de pers uit het hele land 
weet dat wij pers willen 
ontvangen deze dag. 
Het zou mooi zijn als we 
dan met een prachtig 
schoolplein in de krant 
(of op tv?) komen! 

Musea bezoek 

2 april is het niet alleen 
buitenlesdag. Groep 1-2
-3 en groep 7-8 gaat ook 
naar het museum. 
Groep 1-2-3 Keramiek-
museum Princessehof 
en groep 7-8 gaat naar 
het verzetsmuseum. 
Voor groep 1-2-3 is ver-
voer geregeld vanuit 
Kunstkade. Groep 7-8 
heeft wel rijders nodig. 
Wie wil mee? Groep 7-8 
vertrekt om 10:00 uur 
en is rond 12:15 uur 
weer terug op school.  

Nieuw thema 

De komende weken 
werken we over het the-
ma groen. Er staan een 
aantal activiteiten rond-
om dit thema gepland: 

Dinsdag 26 maart heb-
ben we een leerling-
arena met als onder-
werp de buitenlesdag. 

Vrijdag 29 maart Him-
melwike. Deze dag gaan 
we opruimen rondom 
school en in het dorp.  

Dinsdag 2 april buiten-
lesdag.  

Woensdag 3 april volgen 
de kinderen creatieve 
workshops rondom dit 
thema.  

Maandag 15 april ouder-
avond > tentoonstelling.  

Klassenfeest midden-
bouw  

Vrijdag 5 april van 19:30 
uur tot 21:00 uur. En 
dus niet 9 april! 

Korte berichten  
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20 maart  

Woensdag 20 maart is een drukke dag op De Stjelp. Lees hieronder wat er alle-
maal is op deze dag.  

Koffieochtend  

20 maart is Feikje Toering onze directrice voor een koffiemoment op school. 
Mocht u even willen bijpraten, vragen hebben of in gesprek willen gaan over 
school. De koffie staat om 8:30 uur klaar.  

Stembureau 

Het stembureau staat ook dit jaar weer op school. Dit betekent dat u 20 maart 

op school kunt stemmen.  

Inloopmoment  

Woensdag 20 maart is ook de nationale dag van het Openbaar Onderwijs. Ieder-

een is van harte welkom om dan even een kijken in de klas te nemen. Geef het 

gerust door aan familie, vrienden en dorpsgenoten. De school is open om te be-

kijken van 11:15 uur tot 12:15 uur.  

We hebben dit bewust aan het einde van de ochtend gedaan, omdat de kin-

deren ‘s ochtends gewoon naar gym gaan.  

Het laatste uur zijn we allemaal weer op school. We volgen ons gebruikelijke 

programma. Zie ook bijlage en mail deze ook gerust door aan belangstellenden.  

Paasactie  

In de week van 15 t/m 

18 april is de Paasactie. 

We willen die week zo-

veel mogelijk broden 

verkopen om de pot van 

de OR te spekken. Zo 

kunnen we weer allerlei 

leuke activiteiten finan-

cieren voor de kinderen!  

MR 

Vorige week hebben de MR van onze school en Easterlittens bij elkaar gezeten. Volgende week ontvangen 

jullie een verslag van deze bijeenkomst.  


