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Hierbij weer een nieuwe nieuwsbrief. Het einde van het schooljaar 

komt heel snel dichterbij, maar er is nog genoeg te doen. Graag 

de nieuwsbrief goed lezen, dan is iedereen goed op de hoogte.   

Met vriendelijke groet, 

Team De Stjelp  

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

 

 

dinsdag 21 mei  

MR-leden vergaderen  

donderdag 23 mei 

stembureau op school 

ma. 27 t/m woe. 29 mei 

schoolkamp 

maandag 27 mei 

schoolreisje onderbouw 

donderdag 30 mei  

Hemelvaartweekend 

maandag 3 juni  

schoolreisje middenbouw 

dinsdag 4 juni  

 groep 4 t/m 6 Kunstkade 

activiteit op schoold 

donderdag 13 juni  

leerlingarena  

dinsdag 25 juni  

sportdag   

leerlingen ‘s middags vrij 

vrijdag 28 juni  

portfolio mee 

woensdag 3 juli  

ouder-kindgesprekken  

donderdag 4 juli  

ouder– kindgesprekken  

Agenda 

Buitenlesdag  

In de agenda en op de 

kalender staat dat er 22 

mei een buitenlesdag is. 

Deze wordt verschoven 

naar 11 juni. De gastdo-

cent kan nl. niet op 22 

mei, maar wel op 11 ju-

ni. De dag staat in het 

teken van vissen! 

Neem je vishengel mee 

als je die hebt. Heb je 

die niet, dan is dat geen 

probleem.  

Ouders die ‘s middags 

kunnen helpen, graag 

opgeven bij de leer-

kracht.  

 

Meester Aart 

Meester Aart kon de 

laatste weken niet op 

school aan het werk, 

een ongewillige knie is 

hier de oorzaak van. 

Aart heeft aangegeven 

de begeleiding van kin-

deren ook niet meer op 

te kunnen pakken. We 

vinden dat ontzettend 

jammer en zullen Aart 

gaan missen. De keuze 

die Aart maakt is heel 

begrijpelijk. We willen 

Aart enorm bedanken 

voor alle hulp en inzet. 

Gelukkig mogen ze Aart 

altijd nog bellen voor 

sporadische hulp. Bij 

bijv. Sinterklaas en rij-

den naar voorstellingen. 

Uiteraard gaan we Aart 

nog uitgebreider bedan-

ken voor zijn hulp.  

Schoolvoetbal  

Tijdens Koningsdag was 

er het jaarlijkse voetbal-

toernooi in Easterlittens. 

De 7 tegen 7 ploeg heeft 

er hard voor gestreden, 

maar had geen prijs. De 

vier tegen vier ploeg 

wel. Zij werden tweede! 

Wat een topprestatie, 

gefeliciteerd. Willemijn, 

Ale, Thomas, Hilwert en 

Kaito. De vader van Wil-

lemijn was coach. Kees 

ook gefeliciteerd en be-

dankt! 

Nog meer bedankjes 

Iedereen die paaseitjes 

en gebak heeft ver-

kocht. Bedankt. We heb-

ben een prachtige op-

brengst van €553, - . 

Met dit geld kan de OR 

weer ontzettend veel 

leuke en leerzame acti-

viteiten organiseren.  

Reinder Meulenaar be-

dankt voor het verzor-

gen van de kippen in de 

meivakantie.  

Korte berichten  
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Enquête  

Onlangs hebben jullie als ouders een enquête ontvangen n.a.v. de informatie-avond                                           

in de Jister. Over een mogelijke samenwerking met Easterlittens. Daarvoor was er ook                                     

een enquête; een tevredenheidspeiling. Wat vinden jullie goed gaan op school, wat kan beter. We zijn blij 

dat degene die de enquête hebben ingevuld erg tevreden zijn, ook de kinderen geven de school een hele dik-

ke voldoende. Leerlingen geven de school een 8 en ouders geven de school een 8,5.  

Via deze weg willen we jullie graag informeren over welke onderdelen we willen gaan oppakken vanuit de 

enquête, nog dit jaar of volgend jaar.  

Vanuit de kinderen:  

Het punt met elkaar omgaan viel op. We hebben dit inmiddels in de klassen besproken. Kinderen gaven in 

de enquête aan zelf niet altijd leuk te doen, maar ook dat anderen niet altijd leuk met hun omgaan. We heb-

ben eerst de vragen besproken. Een aantal vragen is door de leerlingen niet juist geïnterpreteerd zo bleek. 

Het beeld klopt daarmee ook niet helemaal. Kinderen erop gewezen dat ze vooral dit soort dingen moeten 

blijven aangeven. We hebben ook aangegeven dat ze hier zelf een rol in hebben. Je moet het zelf ook niet 

doen, als je wil dat de ander dat ook niet bij jou doet. Heel opvallend was dat de kinderen in de enquête de 

hoogste score gaven op de vragen of ze zich veilig voelen en of ze vriendjes en vriendinnetjes hebben. Wat 

dan weer gek lijkt als je de lage score van met elkaar omgaan bekijkt. Uit de gesprekken met kinderen, blijkt 

het over het algemeen heel goed te gaan. Gelukkig! Samen alert blijven op de omgang met elkaar en hier 

regelmatig in gesprekje over te gaan met de kinderen, lijkt ons het meest passend en effectief.  

Muziek en drama zouden de kinderen graag vaker op het programma willen hebben. Groot gelijk hebben ze, 

schiet er te vaak bij in. Het heeft onze aandacht en willen het volgend jaar op weer op een vast moment in-

roosteren en niet alleen bij bepaalde thema’s. Goed dat de kinderen ons alert houden.  

Instructie; Kinderen willen soms eerder bij de instructie weg, omdat ze het al wel snappen. We gaan hier ex-

tra opletten en leerlingen gaan het proberen zelf aan te geven.   

Naast veiligheid en vriendjes en vriendinnetjes scoorden de leerlingen hoog op: voldoende gebruik van ta-

blet en computers, ik vind onze school een goede school, zelf werk mogen kiezen en gesprekken met leer-

krachten over wat je wil bereiken.  

  

Vanuit de ouders:  

Techniek zouden jullie graag meer op school zien. We gaan komende schooljaar kijken hoe dit vorm zou kun-

nen krijgen. Het is al wel besproken, maar nog niet tot een concreet plan gekomen. In overleggen gaan we 

kijken hoe we dit oppakken.  

Leerlingen die meer kunnen  zie leerkrachten.  

Jullie als ouders scoorden de school het hoogst op veiligheid in de klas, sfeer op school, nieuwsbrieven, vol-

doende gelegenheid om meningen te geven, samenwerken en aandacht voor thema’s en projecten.  

 



Vanuit de leerkrachten: 

De leerkrachten hebben een iets andere enquête ingevuld. Het team geeft aan blij met de school te zijn 

en we vinden het plezierig om hier te werken, zowel op de school en als in het onderwijsteam. 

Als leerkrachten willen we graag een kwaliteitsslag maken op het gebied van de software op school. Wat 

hebben we beter inzichtelijk krijgen, wat gebruiken we en waar is behoefte aan.  

Daarnaast willen we het aanbod voor kinderen die het reguliere aanbod te gemakkelijk vinden meer uit-

breiden en structureren. Ook jullie als ouders gaven dit aan. De doorgaande lijn voor “plus”leerlingen in 

de school verbeteren verdient de aandacht. Nu wordt er wel aan plusleerlingen gedacht en wat mee ge-

daan, door extra, moeilijkere, andere en uitdagende stof aan te bieden, maar we zouden dat nog beter 

willen uitzetten.   

De arbeidsvoorwaarden verdienen aandacht.  

 

Mocht u vragen over de enquête hebben of meer willen weten, laat het dan even weten.   

 

Bijlages  

In de bijlage  

- Een folder over een muziekproject van Martijn hier in Baard.  

- Flyer van BIS, waar ook dit jaar een aantal bovenbouwers in meespelen.  

- Bouwplein (Leeuwarden, Zaailand) 


