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We zijn het schooljaar afgelopen maandag in gesprongen. De start is prima 

verlopen en zo langzamerhand hebben we het ritme van de schooldagen 

weer te pakken gekregen.  

In deze nieuwsbrief de indeling van de kennismakingsgesprekken maandag 5 

september. Tijdens deze gesprekken kunnen we de verwachtingen van het 

komende schooljaar op elkaar afstemmen en kennismaken wanneer er nieu-

we gezichten zijn.  

Mocht u niet kunnen komen op de ingedeeld tijd, zou u dan zo vriendelijk wil-

len zijn om eerst zelf te kijken of u met iemand kunt ruilen? Graag wel even 

doorgeven aan de leerkracht. Mocht het niet lukken om te ruilen, ook dan 

kunt u even contact opnemen om samen een ander moment te plannen.  

We hopen jullie zo voldoende te hebben geïnformeerd.  

 

Met vriendelijke groet, 

Team de Stjelp  

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

29 aug. 8:30 uur  

Eerste schooldag  

5 sept. middag + avond  

Kennismakingsgesprekken 

14 sept. 8:30 uur  

Koffieochtend  

16 sept. 16:30-17:30 uur  

Circusvoorstelling  

19 sept.  

Start Kinderboekenweek  

20 sept. ‘s ochtends  

5 /tm 8 musical G. Japicx 

20 sept. 19:30 uur   

Informatieavond  

21 sept. Leerlingen vrij! 

Leerkrachten scholing 

onderwijsteam 

28 sept. vanaf 12:00 uur  

Kinderpostzegels 

14 okt.  

Afsluiting KBW.  

17 t/m 21 okt.  

Herfstvakantie 

 

 

 

Agenda 

Korte berichtjes  

Luizenzakken  

Vrijdag geven we de kin-

deren de luizenzak mee 

naar huis. We willen vragen 

of u deze wilt wassen.  

Zijn ze  weer fris voor de 

rest van het schooljaar.  

 

Koffieochtend  

Feikje staat om 8:30 uur 

met de koffie klaar! 

Rijders  

20 sept gaan we met 

groep 5 t/m 8 naar een 

musical. Deze is in Bols-

ward en we zoeken  

rijders voor dit uitje.  

Wie wil en kan rijden, 

graag even een seintje 

naar juf Jetske.  

 

 

Gym/ HVO  

De kinderen hebben 

op donderdag gym. 

Voor de middagpauze 

groep 5 t/m 8 na de 

pauze groep 1 t/m 4.  

 

Groep 6-7-8 heeft 

weer HVO. Dit is dins-

dagochtend.  

GVO (groep 4/5) 

wordt later deze week 

bekend.  
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Indeling  

Maandag 5 september  

Tijd  Groep 1-2-3 Groep 4-5 Groep 6-7-8 

16:00 Dylan  Allard Welmoed  

16:15 Thomas Bas  Wieger  

16:30 Job  Fardau  Sander  

16:45 Hilwert  Silve  Doutsen  

17:00   Sybrig  

    

19:00 Mirthe  Rens  Fardau  

19:15 Thijmen  Anne  Joost  

19:30 Ale  Esmee  Elisa  

19:45 Tjalle Jurre Tjitte  

20:00 Hielke Berrit  Micaella  

20:15 Marit  Hester Dieuwke  Jens  

20:30 Ties  Hester Hilde  

20:45  Fedde Silke  

21:00  Yvet  Reinder  

21:15    
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Foto’s  

Eerste dag van het nieuwe schooljaar! 

Het was Marit Karsten 

haar eerste schooldag. 

Welkom op De Stjelp 

Marit! 

Lekker ite
! 



 


