Nieuwsbrief
25-06-2019

Beste ouder(s) / verzorger(s) van de Stjelp,
Hierbij weer een nieuwe nieuwsbrief. Mochten er vragen zijn, laat
het dan gerust weten.

Agenda

Met vriendelijke groet, Maandag 17 juni

Korte berichten
MR en OR weer compleet

Schoolkamp en schoolreisje

Geke Zoodsma legt haar
functie bij de OR neer.
Inmiddels hebben we
Ineke de Jong bereid
gevonden om in de OR
plaats te nemen.

Wat hebben we weer
een mooi kamp en
schoolreisje achter de
rug. Opvallend is hoe de
kinderen na deze ervaring altijd nog meer een
groep worden. Dat is
dan ook de belangrijkste
reden dat we in het
nieuwe schooljaar het
schoolkamp en het
schoolreisje niet aan het
einde van het jaar doen,
maar aan het begin van
het schooljaar. Daarnaast is het zo dat aan
het einde van het jaar al
heel veel leuke activiteiten zijn; sportdag, laatste schooldag enz.. Zo is
er een iets betere verdeling. Groep 5 t/m 8 gaat
dit jaar op kamp.

Sjors Jepkema stopt met
zijn MR-taak. Sjors heeft
lang in de MR gezeten
en vond het tijd om het
stokje over te dragen
aan een andere ouder.
Sjors via deze weg alvast
bedankt voor alles! Omdat ook voor de MR verder geen aanmeldingen
waren, hebben we Klaas
Bouma benaderd. Hij
heeft aangegeven wel in
de MR te willen.
Ineke en Klaas bedankt
dat jullie zitting willen
nemen in OR en MR. Zo
zijn we weer compleet!

Dit jaar gaan de kinderen dus even heel
kort op elkaar op kamp–

Team De Stjelp ‘s middags vissen
Maandag 18 juni

schoolreisje, maar daarna zit er weer keurig een
jaar tussen.
Schoolkamp is maandag
16 t/m 18 september,
het schoolreisje is
maandag 16 september.
Jullie worden zo spoedig
mogelijk hier verder
over geïnformeerd.
We willen jullie vragen
om voor het schoolkamp een bedrag van 65
euro over te maken op
NL 21 RABO
0372001564 t.n.v. Stichting voorzieningen De
Stjelp Mocht dit voor u
lastig zijn, dan kunt u
bijv. via Stichting Leergeld financiële ondersteuning aanvragen.
Geef dit gerust aan of
kom even langs voor
eventuele andere mogelijkheden zoals gespreid
betalen.

MR-leden vergaderen
dinsdag 25 juni
sportdag
leerlingen ‘s middags vrij
vrijdag 28 juni
portfolio mee
woensdag 3 juli
ouder-kindgesprekken
donderdag 4 juli
ouder– kindgesprekken
Maandag 8 juli
Afscheid groep 8
Donderdag 11 juli

Vrijdag 12 juli
Alleen ‘s ochtends naar
school.
Zomervakantie!
Maandag 26 augustus
Eerste schooldag 2019-2020
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Vakantiedagen
Hieronder staat het vakantierooster voor volgend jaar. Er is een hele kleine kans
dat er nog een wijziging komt. Dit horen jullie dan volgende week.
Sommige dagen worden ingepland voor ons en hebben we geen invloed op, andere plannen we zelf in. We hebben dat zou goed mogelijk proberen te doen,
vooral zodat het de schoolontwikkeling ten goede komt. Maar ook gekeken wat
wellicht mooie vrije dagen voor jullie zouden kunnen zijn, al zal dat voor iedereen ook weer verschillend zijn.
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Goede Vrijdag en Pasen
Meivakantie
Bevrijdingsdag
Hemelvaartsdag + vrijdag
Pinksteren
Zomervakantie

maandag 21-10-19
maandag 23-12-19
maandag 17-02-20
vrijdag
10-04-20
maandag 27-04-20
dinsdag 05-05-20
donderdag21-05-20
maandag 01-06-20
maandag 06-07-20

t/m
t/m
t/m
t/m
t/m
t/m
t/m
t/m
t/m

vrijdag 25-10-19
vrijdag 03-01-20
vrijdag 21-02-20
maandag 13-04-20
vrijdag 01-05-20
dinsdag 05-05-20
vrijdag 22-05-20
maandag 01-06-20
vrijdag 14-08-20

Dagen die de kinderen vrij zijn, omdat leerkrachten dan andere werkzaamheden hebben (scholing, evaluatiedag, vergaderingen enz.).:
Maandag 9 september
Woensdag 13 november
Vrijdag 6 december
Maandag 6 januari
Dinsdag 28 januari

*Wanneer het merke is in je dorp, mag je
daar 1 vrije dag voor opnemen.

Vrijdag 20 maart
Maandag 4 mei
Vrijdag 29 mei
Dinsdag en woensdag 2-3 juni (na Pinkster weekend)
Vrijdag 3 juli

Meubilair ophalen
Voor in het keukentje hebben we nieuwe kasten overgenomen van en andere school. Deze moeten worden
opgehaald. De school heeft hier 11 juli tussen 8:30 en 16:30 uur tijd voor ingepland. Is er een ouder die deze
kasten met een kar voor ons op wil halen?

Indeling oudergesprekken
De ouder– kindgesprekken komen er weer aan. Hieronder de indeling. Mocht u
niet op het ingedeelde tijdstip kunnen, kijk dan even of er geruild kan worden.
Graag wel even doorgeven aan de leerkracht. Mocht ruilen niet lukken, ook dan
even naar de leerkracht om te kijken wat andere mogelijkheden zijn
Voor de kinderen is het niet verplicht om mee te komen. In de midden– en bovenbouw heeft het wel de voorkeur.
Woensdag 3 juli
OB

MB

13:00

Bas

13:15

Job

13:30

Hielke

13:45

Hester

BB

14:00

Marit

14:15

Sverre

Jurre

14:30

Jilles

Fedde

Kolja

Kaito

Yvet

Thomas

Rens

14:45

Berrit

15:00

Annewietske

15:15

Yde

15:30

Meike

Hilwert

15:45

Lars

Mirthe

Fardau K.

Ties

Anna

16:00
16:15

Allard

Koen

Hester Dieuwke

16:30

Luuk

16:45

Tjalle

17:00

Esmee

17:15
Donderdag 4 juli
19:00

Fimme

19:15

Willemijn

19:30

Thijmen

19:45

Ale

20:00

Bezetting volgend jaar
Dan tot slot nog de bezetting voor volgend jaar. We hebben weer geprobeerd
een zo rustig mogelijk plaatje te creëren. We vinden dat dit ons goed gelukt is.
Ook hoeven we bijvoorbeeld de uren die voor de loco-taken zijn bedoeld niet in
te zetten voor de groep, wat we nu wel doen.
Onderbouw

Middenbouw Bovenbouw (7-8)

maandagmo

Sytske

Anneke

Sjoukje

maandagmi

Sytske

Anneke

Sjoukje

dinsdagmo

Renske

Anneke

Sjoukje

dinsdagmi

Renske

Anneke

Sjoukje

Jetske IB

woensdagmo

Renske

Sjoukje

Sjoukje

Jetske Loco

Tot. aantal lln.

Kees gym

donderdagmo Renske

Anneke

Jetske

donderdagmi

Renske

Anneke

Jetske

vrijdagmo

Sytske

Jetske

Jetske

vrijdagmi

Sytske

Jetske

Jetske

