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Via deze nieuwsbrief belangrijke mededelingen en paar reminders. 

We hopen jullie via deze weg voldoende te hebben geïnformeerd. 

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

Met vriendelijke groet, 

Team De Stjelp  

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

 

Donderdag en vrijdag  

21-22 mei  

Hemelvaart  

Vrijdag 29 mei Buitenlesdag  

Gewoon naar school, stond 

eerst een margedag  

Dinsdag 2 juni  

Leerlingen vrij margedag  

Woensdag 3 juni  

Gewoon naar school, stond 

eerst een margedag  

Donderdag 4 juni  

Tuinavond > zie nieuwsbrief  

Woensdag 17 juni  

Portfolio mee  

Donderdag 2 juli  

Laatste schooldag  

Agenda 

Tuinmomenten /  

Tuinhuis  

Door de Corona vervie-

len de tuinmomenten. 

Op het moment staat de 

tuin er met hulp van Jo-

hannes Kolthof en de 

kinderen netjes bij. Een 

avond lijkt dus niet no-

dig zoals het nu staat.  

Wel is er een grotere 

tuinklus die we dit jaar 

graag zouden willen rea-

liseren. Er ligt nl. nog 

een bouwpakket voor 

een tuinhuisje.  

We willen vragen of er 

ouders zijn die dit als 

soort van “werkgroepje” 

op willen pakken. Zodat 

zij vervolgens onderling 

een moment en plan 

van aanpak (in overleg 

met Johannes Kolthof) 

kunnen maken om het 

huisje neer te zetten.   

Vervanging  

Juf Jetske gaat met ver-

lof. Nog even voor de 

zekerheid de vervanging 

op een rijtje.  

IB/ Loco:  

Sytske 

Lesgevende taken: 

Sjoukje.  

Na de zomervakantie 

komt er voor de lesge-

vende taken vervanging. 

De overige taken pakt 

Jetske de week na de 

zomervakantie zelf weer 

op.  

Witte muren  

Tijdens de periode dat 

de school dicht was, 

hebben we de school 

hier en daar opgeknapt.  

Het witten van de muur 

in de middenruimte 

werkte aanstekelijk en 

dus hebben we in de 

vakantie de muren in 

het middenbouw lokaal 

en speellokaal van de 

kleuters ook gedaan. 

Kon mooi zonder dat de 

kinderen er last van 

hadden.  

Daarnaast hebben we 

gekeken hoe we het bin-

nenklimaat in de mid-

denruimte konden ver-

beteren. We hebben 

een groot aantal planten 

aangeschaft. Samen met 

de GGD gaan we kijken 

wat we verder kunnen 

doen. Zij begeleiden ons 

en subsidiëren dit soort 

projecten om ’Gezonde 

School’ te  worden. We 

hopen dat jullie snel 

weer in school kunnen 

om het zelf te zien! 

 

Vrijdag 29 mei buiten-

lesdag Corona-proof 

Kort  
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Regioschool  

Beste allemaal,  

De informatieavond over de regioschool heeft alweer een tijd geleden plaatsgevonden. Niet heel lang daarna 

zette Corona alles behoorlijk op zijn kop. Wij zijn gedurende deze periode veel in gesprek gebleven met el-

kaar en hebben al weer wat stappen weten te zetten. Zoals bij de informatieavond is aangegeven, willen wij 

rond deze tijd de regioschool locatie en het fusietraject voor komend schooljaar helder hebben.  Deze doel-

stelling is gelijk gebleven. Wij verwachten dit nog steeds zorgvuldig en weloverwogen op korte termijn te 

kunnen doen.  

Maandag wordt het rapport met daarin het locatieadvies gepresenteerd aan de MR-en van beide scholen. De 

MR-en kunnen aangeven of ze dit advies willen overnemen en hoe de communicatie hierover eruit komt te 

zien.  Ook wordt het fusieproces met daarin de lange en korte termijnplanning besproken. 

Daarnaast zijn er ouders en leerkrachten benaderd van beide scholen om plaats te nemen in een zogeheten 

projectgroep. Deze projectgroep zorgt voor het overzicht tijdens het fusietraject. Dit doen zij door de infor-

matie die ze ontvangen vanuit de diverse werkgroepen te bundelen en dit helder te communiceren naar alle 

betrokkenen. In de projectgroep zit sowieso ook een MR-lid.  

Voor Jorwert zitten in de projectgroep: Jaap van der Tuuk, Anita Pasma (ouders), Sandra Heslinga en Marije 

de Jong (leerkrachten). 

Voor Baard zitten in de projectgroep: Klaas Bouma, Anke Roorda (ouders), Sjoukje de Jong en Jetske Hettinga 

(leerkrachten). 

Zoals hierboven beschreven komen er ook werkgroepen waarin de diverse onderwerpen en onderdelen 

rondom zo'n fusie besproken worden. Hier worden ook ouders voor gevraagd, in deze groepen gebeurt het! 

Hierin kunnen ouders meedenken over de school, ideeën inbrengen, kortom een stem hebben in onze 

'nieuw' te bouwen school. Deze werkgroepen gaan na de zomervakantie van start.  

We hopen jullie via deze weg eerst voldoende te hebben geïnformeerd.  

Mochten er vragen zijn, stel ze gerust.  

Met vriendelijke groet, 

Marije de Jong en Jetske Hettinga  

Filmpje meester Kees 

Ook al zien we meester Kees gelukkig weer in levende 

lijve op het sportveld of plein met de kinderen gymmen. 

Het laatste filmpje wat is gemaakt willen we jullie niet 

onthouden, omdat ze gewoon heel leuk zijn! 

Fred en Marieke bedankt! 

Tijdens de Corona-

tijd en ook nu tij-

dens Hemelvaart 

verzorgen Fred en 

Marieke de kippen 

en vis. Bedankt.   

 



Verlof, bedankt!  

Eindelijk net weer terug op school en nu met verlof. Ik ben ontzettend blij dat ik de kinderen nog even heb 

kunnen zien en lesgeven. En wat werd ik dinsdag verrast! De kinderen regelden een verlof-cadeau met jullie 

hulp. Een mand vol met leuke cadeautjes, kaartjes met mooie woorden, prachtige tekeningen en heel veel 

heerlijke chocolade. Zo’n momentje maakt natuurlijk dat je helemaal niet met verlof wil, maar het is nu echt 

wel tijd en ik ga er zeker van genieten en met zo’n prachtige mand moet dat lukken.  Bedankt daarvoor!  

Wanneer we elkaar weer zien valt niet helemaal te voorspellen. Even afwachten wanneer de baby jarig wil 

zijn. Misschien nog een keer voor de vakantie; afscheid groep 8/ laatste schooldag. Sowieso zien we elkaar 

bij de start van het nieuwe schooljaar. Hopelijk zien we elkaar dan in goede gezondheid. Ik wens iedereen 

sowieso een paar mooie laatste weken op school toe en een mooie zomervakantie.  

Schoolontwikkeling  

Niet alleen een deel van de muren is in de Corona-tijd aangepakt.                                                                        

Ook op het gebied van schoolontwikkeling (inhoudelijk) hebben we geprobeerd hier                                          

en daar wel zaken op te pakken.  

Taalbeleid  

Zo zijn we doorgegaan met het verbeteren van het taalbeleid. De kennis die juf Sjoukje vanuit haar opleiding 

meekrijgt, nemen we hierin mee. Zij heeft een groot deel herschreven en op deze wijze proberen we het 

taalonderwijs nog beter bij de visie van de school aan te laten sluiten. We nemen de meertaligheid hier ook 

in mee. Na de zomervakantie gaan we de theorie in de praktijk uitzetten.  

Overgang naar Windows 10 

We zijn met z’n allen een stuk digitaler geworden; veel contact via beeldbellen, Zoom, Teams enz.. Hoog tijd 

dat ook Windows op school wordt geüpdatet. Vanaf vrijdag 29 mei werken de kinderen op De Stjelp met 

Windows 10 en niet meer met een verouderde versie. Ook de wifi is onder handen genomen.  

Parro  

Eigenlijk hadden we het einde van het jaar met jullie vanuit de Parro-app met jullie willen communiceren; 

foto’s sturen, korte reminders enz.. Nu de informatie avond niet kon doorgaan is dat niet gelukt. Volgend 

schooljaar willen we deze avond inhalen tijdens de algemene informatie avond over het schooljaar.   

Toetsen juni  

In mei worden de toetsen van Cito altijd afgenomen. In onderwijsland is er veel discussie of we dat dit jaar 

wel zouden moeten doen of op een later moment volgend schooljaar. We hebben dit binnen het team be-

sproken en besloten om in juni wel toetsen af te nemen. Vooral bij spelling en rekenen zijn we wel “gewoon” 

doorgegaan. Na twee weken onderwijs op school zien wij geen reden om toetsen niet af te nemen. Het gaat 

er bovendien om hoe je met de toetsen omgaat. Wij rekenen kinderen niet af op een toets. Wij zien het als 

een manier om de beginsituatie voor volgend schooljaar mooi in beeld te krijgen, zodat we daarop voort 

kunnen borduren. Dit doen we normaal gesproken ook en we kunnen zo het volgende schooljaar ook weer 

normaal starten. De toetsen zijn wel wat later dan we gewend zijn. Begrijpend lezen neemt altijd veel tijd, 

die nemen we daarom wel na de vakantie af.  



Thema bodemschatten  

Turnles en voetbaltraining in de pauze 

Bodemlagen  

ontdekken 

Groente stekjes 

Frambozen, bramen en blauwe bes-

sen geplant. Onkruid uit de bakken 

en de munt een beetje getemd (pluk 

gerust wat munt voor thuisgebruik). 

Bodemschatten gevonden door de middenbouw. 

Gastlezer in de middenbouw.  

Ook de onderbouw vindt en on-

derzoekt allerlei natuurschatten.  

Wit met groen(t)e 

muur bij de on-

derbouw.  


