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Hierbij weer een nieuwsbrief van onze school. Wat gebeurt er veel op school! 

We willen jullie via deze weg informeren over een aantal schoolzaken en acti-

viteiten, maar vooral ook een hele fijne herfstvakantie toewensen! 

 

Met vriendelijke groet, 

Team de Stjelp  

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

17 t/m 21 okt.  

Herfstvakantie 

Maandag 24 oktober 

Wandeltocht  

Dinsdag 1november (nieuw) 

20:00 uur 

Jaarvergadering  

Maandag 7 november  

Kijkochtend  

Vrijdag 2 december 

Groep 7 schoolarts  

Maandag 5 december  

Sinterklaas  

Dinsdag 20 december en 

woensdag 21 december  

OR-actie kerst– en 

suikerbroden verkoop. 

Vrijdag 23 december  

‘s ochtends kerstfeest 

‘s middag leerlingen vrij  

24 december t/m 8 januari  

Kerstvakantie  

 

 

 

 

Agenda 

Korte berichtjes  

Gym 

De kinderen hebben weer 

gym in de gymzaal. Dus 

graag weer gymkleding 

mee naar school.  

Vorige week bleek dat de 

tijden niet heel handig aan-

sluiten bij de roosters van 

de groepen. We draaien 

het daarom om. Groep 1-4 

gymt voor het eten, groep 

5-8 na het eten.  

Dat betekent ook dat groep 

6-7-8 voortaan op vrijdag 

tostidag heeft.  

 

KBW 

Vrijdag hebben de kin-

deren ‘s middags hun 

eigen Opa&oma-

spelletjes-middag. 

Denk aan meppebep-

pen, estabeppe, vinger-

haakcontest, rollator-

race enz.. De kinderen 

mogen deze (mid)dag 

verkleed als opa/ oma 

op school komen.  

Kleurenprinter 

Na de vakantie kunnen 

de kinderen hun tek-

sten, werkstukken in 

kleur printen! 

Luizen  
De afgelopen periode 
kregen we weer een 
paar keer een melding 
van hoofdluis. Wilt u 
zo vriendelijke zijn om 
ook in de vakantie uw 
kind extra te controle-
ren? We hopen dan 
na de herfstvakantie 
weer luizenvrij te kun-
nen starten.  
 
Zandbak  
Er zit weer lekker 
schoon en fris zand in 
de zandbak. Iedereen 
die heeft meegehol-
pen het zand te 
scheppen, bedankt! 
De kinderen maken er 
veel gebruik van.  
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Briefjes 
Een paar weken geleden hebben jullie de kalender en het ouderparticipatie boekje  
meegekregen. Achterin het participatieboekje staat een invulformulier. Zou u zo  
vriendelijk willen zijn om deze voor de herfstvakantie in te leveren? 
 
Ook missen er nog een paar portfolio’s en doelenboekjes van kinderen.  
 
Thema na de vakantie 

Na de vakantie start het thema ’Lekker fit  de herfst in’. We hebben deze weken extra aandacht voor vol-

doende bewegen en gezonde voeding. Zo komt er o.a. een voedingsdeskundige een les geven aan de kin-

deren en krijgen de leerlingen een gymles van een gastdocent. Aan het einde van het thema hopen we dat 

alle kinderen een gezondheidsbrevet hebben gehaald en lekker fit de herfst doorkomen! 

We starten dit thema op maandag 24 oktober met een wandeltocht. Trek dus sportieve schoenen aan, want 

we gaan een flink blok om. Is er ook een ouder die deze ochtend sportief wil starten en met ons mee wil lo-

pen? 

Ook de dagen erna staan er extra bewegingsactiviteiten op het programma. Zorg dus dat je altijd sportieve 

schoenen en kleding op school hebt.  

 

Kijkochtend  

Zoals jullie in de agenda kunnen lezen, is er 7 november een kijkochtend. Vaak nodigen we jullie uit bij bij-

zonderheden, maar nu willen we graag laten zien hoe een gewone ochtend er bij ons uitziet. Iedereen is dan 

ook de hele ochtend welkom om een half uurtje met een groep mee te kijken.  

 

Schoolontwikkeling  

St. leerkracht 

Tijdens de informatieavond hebben we jullie kennis laten maken met de cursus die wij volgen van St. Leer-

kracht. Wekelijks komen we bij elkaar voor een scholing en we zijn nog steeds net zo enthousiast als in het 

begin. De vergader– en werkwijze wordt wekelijk uitgebreid. We merken dat de wijze van werken inderdaad 

steeds kleine verbeteringen oplevert, waarbij de kinderen centraal staan. Donderdag gaan we een leerling-

arena toepassen. Een aantal leerlingen gaat samen met onze coach (Hillie) in gesprek over het continuroos-

ter. Op deze wijze willen wij het continurooster met hen evalueren en evt. punten die naar voren komen 

meenemen naar ons Leerkrachtbord, daarop staan de acties die we gaan doen. We zijn nieuwsgierig! 

Met sprongen vooruit 

Ook hebben jullie bij de informatieavond kennisgemaakt met de rekenwijze van ‘Met sprongen vooruit’. Het 

enthousiasme over deze rekenmethode is overgeslagen naar de middenbouw. Sjoukje gaat nu ook de cursus 

volgen. Om de besmetting compleet te maken volgt Jetske daarna de cursus ook voor het bovenbouw deel.  



Teken je gesprek  

We voeren regelmatig gesprekken met kinderen. Jetske gaat naar een scholing over  

de methode ‘Teken je gesprek’. Deze methode helpt niet alleen om gesprekken te  

visualiseren, maar stimuleert ook om zelf oplossingen te bedenken bij dingen waar je tegenaan loopt.  

Conferentie Jonge kind 

Sytske en Renske zijn vorige week naar een conferentie geweest over het jonge kind. Tijdens de conferentie 

werd o.a. een lezing geven en kon je workshops volgen. Renske en Sytske kregen onder andere een work-

shop over de boekdrukkunst met jonge kinderen. Een geslaagde middag en avond.  

Boomwackers  

Boomwackers zijn muziekinstrumenten. We gaan deze aanschaffen en gaan 

kijken of we een introductiecursus kunnen volgen. 

Jenaplan  

Eén van de voorwaarden om jezelf een Jenaplanschool te mogen noemen is 

dat iedereen een cursus over het Jenaplanonderwijs gaat volgen. Jetske en 

Renske starten daar dit schooljaar mee.  

 

Wensboom  

We hebben prachtige wensen mogen ontvangen van jullie in de wensboom. Er zijn zeker een aantal die wij 

waar kunnen maken. Dank voor jullie inbreng! Een paar hebben we zelfs al opgepakt. 

Fornuis/ oven: we koken veel op school en zo kunnen kinderen gemakkelijker soep maken. We hebben een 

geldbedrag hiervoor vrijgemaakt en mogen een fornuis (elektrisch) met oven aanschaffen.  

Tuin opknappen en buiten les: We hebben via Bulbs4kids een doos vol met bloembollen aangevraagd en… 

gekregen! Vrijdag gaan we de bloembollen platen en zo hopen we dat we in het voorjaar de tuin al vol in 

bloei hebben. We gaan nog verder kijken wat we voor deze wens kunnen doen.  

Oandacht foar it Frysk: Ek hjir binne de earste stappen al 

set. Hendrik v.d. Meer hat in ferhaal foarlêzen en hat it ek 

mei de bern oer de Fryske taal hân. Derneist ha wy foar elt-

se bou in Frysk lêsboek kocht.  

Freed te middei ha wy in Fryske middei, dan stean wy efkes 

ekstra stil by dizze taal.  
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Binnengekomen stuk.  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Aan alle ouders en personeelsleden van het Primair Onderwijs Friesland 
(regulier, SBO en SO onderwijs) 

 

KOM EEN BROODJE MET ONS ETEN! 
op dinsdag 15 november van 17.00 uur tot 19.30 uur. 
Locatie: Brede School Grou, Jongema 4, 9001 LA Grou 

 
Passend Onderwijs is 2 jaar geleden van start gegaan. Als OPR (medezeggenschapsraad van het Samenwerkingsverband Friesland) 
zijn wij benieuwd hoe dit bij jullie op de scholen verloopt. 
 
Graag willen we tijdens het eten van een broodje van gedachten wisselen over de volgende vragen: 

Wat zijn jullie ervaringen op school/in het bestuur wat betreft de (extra) ondersteuning aan kinderen, zowel ten goede als 
ook… 

Zijn er knelpunten? 
Werken de nieuw opgezette systemen van aanmelding en doorverwijzing? 
Voor MR/GMR-leden: zijn jullie op de hoogte van jullie bevoegdheden bij de uitvoering van Passend Onderwijs? Hebben jullie 

voldoende inzicht in de wijze van financiering? 
Kortom: hoe ervaren jullie als team, ouders (en kinderen) Passend Onderwijs? 
 

Vertel ons jullie ervaringen! 
 

Dan kunnen wij als OPR de juiste signalen afgeven aan het bestuur van het SWV Friesland en zo onze bevoegdheden maximaal in 
zetten ten behoeve van de kinderen in de basisschoolleeftijd in Friesland. 
 
Aanmelden om samen een broodje te eten kan via: oprfriesland@gmail.com 
 
Meer informatie over de OPR en het samenwerkingsverband Friesland is te vinden via  
OPR en http://www.passendonderwijsinfryslan.nl/ 
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DOEKOE actie!!!! COOP 

Deze week is de doekoe actie ge-

start. Wanneer u boodschappen 

doet bij de COOP krijgt u doekoe 

munten. Hoe meer munten wij ver-

zamelen, hoe meer buitenspeelma-

teriaal wij namens de COOP mogen 

aanschaffen! 

Reminders & oproepjes  

Schoolfruit 

In de week van 7 november krijgen 

we de eerste leveringen en krijgen 

de kinderen dus fruit van school.  

Bedankt! 

Zandscheppers, pannenkoekenbakkers, workshopleiders, 

pake’s, beppe’s, verjaardagvlaggenmakers, luizenpluizers 

en iedereen die bij iets heeft geholpen maar die we hierbo-

ven niet hebben genoemd: ontzettend bedankt voor de 

hulp deze eerste weken van het schooljaar! 

Wie wil  maandag 24 ok-

tober mee te wandelen? 

Half negen tot half tien.  



Foto’s KBW 



Fijne herfstvakantie! 


