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Hierbij weer een nieuwe nieuwsbrief met informatie over de ko-

mende weken. We hopen jullie via deze weg voldoende te hebben 

geïnformeerd.   

Met vriendelijke groet, 

Team De Stjelp  

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

 

 

Vrijdag 4 oktober 10:30-11:15 

Voorstelling voor de 

onderbouw. Rûntsje Hûntsje 

fan Tryater.  

Woensdag 9 oktober  

Buitenlesdag verplaatsen we 

nader bericht volgt.  

Donderdag 17 oktober  

Afsluiting Kinderboekenweek  

21 t/m 25 oktober 

Herfstvakantie  

Donderdag 31 oktober  

Klimaattop Noord Nederland 

Midden– en bovenbouw 

Dinsdag 5 november  

Jaarvergadering OR/ MR 

Woensdag 13 november  

Kunstkade onderbouw 

Bezoek Dekemastate  

 

 

Agenda 

Burgemeester op be-

zoek 

Zaterdag 5 oktober 

komt burgemeester Bu-

ma naar Baard om ken-

nis te maken met de in-

woners van zijn ge-

meente. Hij zal ook een 

kort bezoekje aan de 

school brengen. Juf 

Jetske zal samen met 

een paar leerlingen onze 

prachtige school laten 

zien.  

 

Afsluiting Kinderboe-

kenweek  

Donderdag 17 oktober 

sluiten we de Kinder-

boekenweek af. Om 

13:45 uur is iedereen 

van harte uitgenodigd 

om te komen kijken wat 

de kinderen hebben ge-

maakt. Ook zullen ze 

een korte presentatie 

geven en wordt er een 

mooi zelf geschreven 

verhaal voorgelezen. 

Pakes en beppes zijn 

natuurlijk ook welkom. 

 

Klimaattop 

Deze weken werken we 

over vervoer en duur-

zaamheid. Kinderen van 

de midden– en boven-

bouw bereiden een pre-

sentatie voor die zij zul-

len presenteren tijdens 

de klimaattop in Gronin-

gen. Deze is donderdag 

31 oktober. Samen met 

de scholen van Itens, 

Wommels en Winsum 

zullen we hier in bussen 

naar toe gaan.  

 

10-10 dag van de duur-

zaamheid  

Op 10 oktober is de dag 

van de duurzaamheid. 

Vanuit Gearhing is een 

werkgroep bezig om aan 

deze dag invulling te ge-

ven. Donderdagochtend 

(10 okt.) zullen alle 

scholen van Gearhing 

aan opdrachten en uit-

dagingen werken om 

uiteindelijk met z’n allen 

tot de oplossing van de 

opdrachten te komen.  

 

Typen  

Er zijn weer folders 

meegegaan voor type-

cursussen. Wellicht is dit 

ook op school mogelijk. 

Zie volgende pagina. Be-

dankt Annemieke! 

  

Korte berichten  
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Beste ouders/verzorgers, 
  
Vorige week heb ik bij Instituut Noord geïnformeerd of er ook mogelijkhe-
den zijn om een type cursus in Baard op locatie De Stjelp te verzorgen voor 
de kinderen uit groep 6,7en 8. 
Om een groep op locatie te organiseren is er een groep van minimaal 10 
cursisten nodig. 
Graag zou ik willen weten wie hier belangstelling voor heeft. 
Alle informatie omtrent de kosten en inhoud van de cursus staat op de 
website www.instituutnoord.nl. 

Graag jullie interesse kenbaar maken voor 4 oktober naar Annemieke Knij-
nenburg 06-11641532 (app, sms  of bellen). 
  
Groeten van Annemieke 

Schoolontwikkeling  

 De onderbouw leerkrachten hebben een netwerk bijgewoond met andere onderbouwleerkrachten van 

ons Onderwijsteam Noord. Ideeën en ontwikkelingen op verschillende scholen zijn uitgewisseld en er 

was een spreekster gericht op het werken in hoeken met de onderbouw.  

 Juf Sjoukje is gestart met haar scholing als taalcoördinator 

 Ook de intern begeleiders en loco’s hebben als OT-Noord hun eerste netwerkbijeenkomsten gehad. 

Tijdens deze bijeenkomsten staat het leren en inspireren van elkaar centraal.  

 Vandaag gaan we als team naar een workshop over bewegend leren.  

http://www.instituutnoord.nl/

