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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, 

 

 

Dinsdag 2 april  

Buitenlesdag  

1-2-3 Keramiek museum  

7-8 Verzetsmuseum  

Vrijdag 5 april  

Klassenfeest middenbouw 

19:30-21:00 uur 

Woensdag 10 april  

Schoonmaakavond + tuin 

Donderdag 11 april  

Kinderraad gemeente 

Leeuwarden  

Vrijdag 12 april  

Koningsspelen (samen met 

Easterlittens) 12:00 uur vrij! 

Maandag 15 april  

Tentoonstelling tussen 17:30

– 19:30 uur  

Dinsdag 16 april  

Informatieavond mogelijke 

fusie   

Dinsdag 16 en woe. 17 april 

IEP eindtoets groep 8 

Vrijdag 19 april  

Goede Vrijdag > vrij 

Maandag 22 april t/m 

vrijdag 3 mei Meivakantie!  

Agenda 

Nieuwe leerling  

Willemijn Mourits komt 
maandag en dinsdag bij 
ons proefdraaien in de 
middenbouw. Vanaf de 
week daarop komt ze 
definitief bij ons op 
school.  

Welkom Willemijn! 

Stage  

Ymre Slagter en Reinder 
Dijkstra komen volgen-
de week stage lopen. Zij 
zullen o.a. ook de zand-
bakrand een kleurtje 
gaan geven! 

Museum 

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 

had wel rijders nodig, 
maar dit is inmiddels 
ook rond. Elze, Anne-
mieke en Tina alvast be-
dankt! We vertrekken 
om 10:00 uur en zijn 
rond 12:15 uur weer 
terug op school.  

Tentoonstelling  

We zijn gestart met het 
thema ‘Groen’. We wer-
ken met de kinderen 
naar een tentoonstelling 
toe. Deze tentoonstel-
ling is te bezichtigen op 
maandag 15 april tussen 
17:30 uur en 19:30 uur. 
Iedereen kan dus zelf 
een moment kiezen, 
voor af na het eten/  
sporten.  

Koningsspelen 

Ook dit jaar doen we 
samen met Easterlittens 
de Koningsspelen. 
Groep 1-4 zal hier in 
Baard allerlei sport– en 
spelactiviteiten doen. 
Groep 5-8 gaat naar Eas-

terlittens richting ‘De 
Jister’.  

De kinderen zijn deze 
dag om 12:00 uur uit! 

Groep 5-8 gaat op de 
fiets richting Easter-
littens. Fiets dus mee! 

We zoeken een aantal 
ouders die een groepje 
of spel willen begelei-
den. Graag even doorge-
ven aan de leerkracht.  

De kinderen ontbijten 
voorafgaand aan het 
sporten met elkaar op 
de sportlocatie.  

Buurvrouw en juf Joke 

Onze buurvrouw Joke 

komt op donderdag een 

uurtje ons helpen als 

vrijwilliger.  

Op deze momenten gaat 

zij o.a. 1 op 1 lezen met 

kinderen.  

We zijn erg blij met deze 

extra ondersteuning.  

Korte berichten  
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Kleding—workshops   

Dinsdag is er weer een buitenlesdag, graag met kleding rekening houden.  

Woensdag 3 april volgen de kinderen (1 t/m 8) creatieve workshops. Er wordt ook verf gebruikt 
(druktechnieken) die niet goed uit kleding kan worden gewassen. Dus oude kleren aan! 

Er worden o.a. werkstukken van afval en groen gemaakt. We hebben al aardig wat afval i.v.m. Himmelwike, 
maar we kunnen nog meer gebruiken. Heeft u thuis afval wat hiervoor gebruikt kan worden, geef het de kin-
deren woensdag mee! 

 

Paasactie ! 

Dit jaar gaan we Paasschnitte verkopen. Heerlijk! 

Woensdag 17 april en donderdag 18 april willen we de schnitte gaan verkopen. We 

willen ‘s middags en ‘s avonds gaan verkopen in de dorpen; Baard, Huins, Leons en 

Mantgum. Natuurlijk mag je ook aan familieleden of anderen verkopen. Zelf opkopen is ook prima. Zelfs 

doorverkopen staan we toe, als je maar wel per schnitte voor de school 6 euro vraagt. Paaseitjes zijn iets 

goedkoper en worden voor €2,50 verkocht.  

Er zijn 200 schnitte besteld + nog zakjes met paaseitjes. Als ieder gezin van alles ongeveer 10 weet te verko-

pen, dan hebben we een prachtig bedrag in de pot voor alle activiteiten voor de kinderen op school. Is te 

doen toch? In verband met de organisatie en wie waar gaat verkopen is het handig om te weten, wanneer 

en waar je gaat verkopen. Na afloop van je verkoopronde ook even doorgeven welke bewoners bijvoorbeeld 

niet thuis waren. Een volgende ploeg kan daar dan nog een keer langs. Graag doorgeven aan juf Jetske. Zij 

heeft de lijsten met straten.   

 

Schoolvoetbal 

Op 27 april vindt het schoolvoetbal in Easterlittens weer plaats. Teams kunnen zich tot 5 april opgeven bij juf 

Jetske. De groepen 3-4-5 spelen 4 tegen 4. Groepen 6-7-8 spelen 7 tegen 7. Voor het verloop van de dag en 

het teamgevoel is het goed om gelijk ook een begeleider/ coach te benaderen. Je weet dan ook zeker dat het 

team steeds op het juiste tijdstip op de juiste plek staat. Bij voldoende meidenteams komt er voor meiden 

een aparte poule.  
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