Nieuwsbrief
02-11-2018

Beste ouder(s) / verzorger(s) van de Stjelp,
Hierbij weer een nieuwsbrief. Even goed doorlezen en dan is ieder-

Agenda

een weer op de hoogte. Iedereen een heel fijn weekend.
Met vriendelijke groet,

Dinsdag 6 november

Team de Stjelp Leerling-arena
Maandag 19 november

Korte berichten.
Nieuw Noodnummer
De school is onder
schooltijd niet altijd bereikbaar. Leerkrachten
staan dan voor de groep
en geven les. Deze lessen willen we niet onderbreken voor telefonische enquêtes bijv.. We
willen voor jullie natuurlijk wel bereikbaar zijn,
zeker wanneer het om
noodgevallen gaat.
We hebben een nieuw
nummer hiervoor:
06-39424810
Dit nr. kunt u ook altijd
onderaan de nieuwsbrief
vinden.

Kinderraad

“afscheid’ genomen van
Fred. Natuurlijk tussen
haakjes, want we gaan
er vanuit Fred echt nog
wel eens te zien.
Fred bedankt voor je inzet en alle klussen die je
hebt gedaan. Super hoe
je de kinderen er altijd
bij betrok. Wij gaan je
missen, maar de kinderen zeker ook!

Dinsdag 20 november
Zou u deze volgende
week aan uw kind weer
Ouderarena +
mee terug willen geven?
jaarvergadering

Leerling-arena
Op 6 nov. is er een leerling-arena. We gaan dan
met een aantal leerlingen in gesprek over
‘Kindgesprekken’. Wat
vinden zij belangrijke
onderwerpen, hoe vaak
zouden ze een gesprekje
Schoolfruit
willen en met ouders of
Vanaf 14-11 starten we zonder ouders. We laten
weer met schoolfruit.
ons graag door de kinHet betekent dat de kin- deren informeren.
deren op woensdag,
donderdag en vrijdag
Kalender
fruit van school krijgen. Misschien heeft u hem al
GVO
Een appel of klein hapje gemist, de schoolkalenGisteren is juf Sybrig
achter de hand is wel
der. Het zit even tegen,
weer gestart met de les- handig om mee te heb- hij komt er aan! Excuses
sen van GVO.
ben. Soms is het niet
voor evt. ongemak. De
Welkom terug!
heel veel en het kan zijn data die er aan zitten te
dat je de groente/ fruit komen staan altijd in de
Fred
van die week niet lust.
rechterkolom van de
Fred kan helaas zijn
nieuwsbrief en ook de
werkzaamheden niet
Ouderhulp
kalender op de site is
meer oppakken. Zijn knie Donderdag hebben de
bijgewerkt.
laat dit niet toe. Woens- kinderen het ouderhulpdag hebben we
boekje meegekregen.

Week 26
Sinteklaze-mearke Winsum
Groep 4 t/m 8
Woensdag 5 december
Sinterklaasfeest
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Jaaa! Gewonnen!
We informeerden jullie al eerder, dit moesten we natuurlijk even kwijt.
We hebben als school een ontwerp ingediend om onze tuin “buitenlesgeschikter”
te maken. En we zijn één van de 10 scholen (in totaal deden er 150 mee) die hun
ontwerp mogen realiseren. De ontwerpwedstrijd is een initiatief van Nationale Buitenlesdag en
Jantje Beton. We gaan nu binnenkort met een aantal mensen om tafel om het ontwerp in zijn
geheel uit te werken en een plan te maken met de uitvoerders.
In het ontwerp hebben we onder andere ruimte voor zitplekken die ook gelijk tuinmateriaal kunnen bergen, een waterpomp en een plek waar kan worden gekookt met een pot aan een driepoot. Ideeën te over en we hopen ook een stukje onderhoud mee te kunnen nemen. Doel is om
de tuin gemakkelijk inzetbaar te maken. Er zijn natuurlijk regels en voorwaarden waar we ons
aan moeten houden en een budget, maar er kan heel veel. Een mooie kans en we houden jullie
op de hoogte van de ontwikkelingen.
Schoolontwikkeling
Scholing kindgesprekken
Voor de herfstvakantie hebben we als team een scholing over kindgesprekken gevolgd. Het was
een vervolg op een eerdere scholing van ons onderwijsteam. Dit keer was het specifieker op de
school gericht. We hebben weer nieuwe technieken geleerd en input meegekregen om met dit
onderwerp aan de slag te kunnen.
De komende periode gaan we ook met kinderen (6 nov.) en met jullie (20 nov.) hierover in gesprek. Met al deze informatie en input willen we dan een nieuw beleid uitzetten en dit onderwerp stevig op de kaart zetten.
Jenaplannetwerk
Een deel van het team is naar het Jenaplannetwerk gegaan. Tijdens zo’n netwerk proberen we
elkaar bij vraagstukken te helpen en elkaar te inspireren. Een groot deel van de bijeenkomst ging
dit keer over de visitaties die we bij elkaar zullen afleggen. Samen met de Jenaplanscholen van
Bolsward en Drachten vormen wij een groepje. Wij zullen bij elkaar op bezoek gaan en je twee
maatjes gaan naar punten kijken die je zelf hebt aangegeven, punten die je graag op Jenaplangebied zou willen verbeteren.

Verhuisbericht
Wij zijn verhuisd!
Na een mooie tijd in de tuin, was het hok toe
aan vervanging. Niet alleen wij woonden in het
hok, maar ook een aantal andere dieren die
gek zijn op kippenvoer. We wonen nu in een
nieuw hok met uitzicht op groep 1-2-3. Zandbak voor de deur en lekker beschut. Het bevalt
ons tot nu toe prima!
Iedereen die geholpen heeft met de verhuizing;
Bedankt! In het bijzonder Lumberto en Nico die
het nieuwe hok in elkaar hebben gezet.

