Kort nieuws
21-09-2018

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

Agenda

Via deze weg willen we nog een paar kleine oproepjes, reminders
en nieuwtjes onder jullie aandacht brengen. Iedereen alvast een
heel fijn weekend!

Maandag 24 september

Met vriendelijke groet, Middenbouw workshop

Korte berichten.

Team de Stjelp

Rijders!
Kanoetvoorstelling
Dinsdag gaat groep 4 t/
m 8 naar een toneelvoorstelling over de Kanoet. We hebben alleen
nog niet voldoende rijders!
Wie kan rijden of is er
misschien een buurman,
buurvrouw, pake of
beppe die wil rijden?

willen zijn deze in te vulU bent van harte welkom len. Per kind een formuom op
lier. Ook wanneer u dit
vrijdag 28 september
eerder al heeft gedaan
van 13:30-14:15 uur
bij de inschrijving. Graag
op school te komen om volgende week weer inde mini-tentoonstelling leveren.
over dit thema te bezichten!
Type-cursus
In groep 7-8 hebben de
Mocht u als ouder niet
kinderen briefjes gekrekunnen, dan zijn pake en gen voor typecursus. Wil
beppe natuurlijk ook van je meedoen? Dan graag
harte welkom.
volgende week inleveren.
Informatieavond
De informatieavond is
Portfolio’s
dit jaar op maandag 1
We hebben nog niet alle
oktober. We vertellen
doelenboekjes en
jullie dan het één en an- portfolio’s terug.
der over het komende
schooljaar.
Robot
Ook hebben we weer
Jaaa! De robot zit in eleen leuke gastspreker dit kaar! Wat een klus was
jaar. We hopen op een
het. Houkelien bedankt
grote opkomst.
voor de begeleiding, je
geduld en doorzetten.
Beeldmateriaal
De kinderen hebben het
Vandaag heeft uw kind werk gedaan, maar zoneen formulier meegekre- der jou was het niet gegen betreffende het ge- lukt! Volgende week
bruik van beeldmaterigaan we proberen hem
aal. Zou u zo vriendelijk in beweging te krijgen.

Workshop
Na het bezoek aan de
expositie van Escher
komt er maandag een
gastdocent een vervolgles geven.
Er wordt bij deze les met
inkt gewerkt die niet uit
de kleren gaat. Doe deze
dag dus kleren aan die
vies mogen worden en
blijven!
Mini-tentoonstelling
Bent u benieuwd wat de
kinderen allemaal hebben gedaan tijdens de
Gouden weken bij het
thema ‘Dit ben ik’ en het
menselijk lichaam?

Escher

Dinsdag 25 september
Theatervoorstelling
Vrijdagmiddag 28 sept.
Presentatie Gouden weken
Maandag 1 okt.
19:30 uur informatieavond
Groep 8 voorlichting
Dinsdag 9 okt.
Inloopochtend
22 okt. t/m 26 okt.
Herfstvakantie!
Woensdag 31 okt.
Buitenlesdag
Dinsdag 6 november
Leerling-arena
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