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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, 

 

 

Donderdag 31 oktober  

Klimaattop Noord Nederland 

Let op! Alleen bovenbouw 

Dinsdag 5 november  

Jaarvergadering OR/ MR 

19:30 uur op school  

Woensdag 6 november 

Staking  

Woensdag 13 november  

margedag 

Dinsdag 26 november  

‘s middags 13:00 uur  

Sinterklaze mearke 

Midden– en bovenbouw 

Donderdag 5 december  

Sinterklaasfeest op school  

Vrijdag 6 december  

Leerlingen zijn vrij > 

margedag 

Donderdag 19 dec.  

‘s avonds kerstviering  

Vrijdag 20 dec.  

Kerstochtend  

leerlingen 12 uur uit.  

23 dec. t/m maandag 6 jan. 

Kerstvakantie   

Agenda 

Kalender  

Als het goed is heeft ie-

dereen de schoolkalen-

der ontvangen. We pro-

beren ieder jaar deze zo 

compleet mogelijk aan 

te leveren. Helaas we-

ten we niet alle data al-

tijd al ruim van te voren. 

Houd dus vooral ook de 

nieuwsbrieven in de ga-

ten.  Voor nu: 

13 nov. staat er een uitje 

gepland voor de onder-

bouw, maar is er ook 

een margedag. Het uitje 

wordt verplaatst. 13 

nov. zijn de lln. nl. de 

hele dag vrij! De vrije 

dag stond wel al in de 

eerste nieuwsbrief van 

dit jaar, maar dus niet 

op de kalender, excuses 

daarvoor. 

6 nov. staking  

Op 6 nov. wordt er ge-

staakt de leerlingen zijn 

deze dag vrij. Er wordt 

te weinig gedaan om 

het te kort aan leer-

krachten op te lossen. 

Ook in onze regio zijn de 

eerste groepen alweer 

naar huis gestuurd, om-

dat er geen vervanging 

is. We vinden dit zeer 

zorgelijk. De oplossing 

om bijv. ouders voor de 

klas te zetten of ongedi-

plomeerde mensen, vin-

den we iets zeggen over 

hoe er met de kwaliteit 

van onderwijs wordt 

omgegaan. Er moet 

wat gebeuren en we 

hopen met het geluid 

dat we 6 nov. geven, 

dat dit ook gaat gebeu-

ren.    

Buitenschoolse opvang 

Uiteraard streven we er 

naar om bij een regio-

school buitenschoolse 

opvang te organiseren. 

Zolang het nog niet zo-

ver is, kunnen we wel al 

een alternatief aanbie-

den. Winsum heeft sinds 

kort BSO, maar de leer-

lingen in Baard mogen 

daar ook gebruik van 

maken.  

In de bijlage van deze 

nieuwsbrief meer infor-

matie.  

Korte berichten  
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Klimaattop 31 okt. 

Eerder zijn wij (en jullie) geïnformeerd dat de midden– en bovenbouw naar de noordelijke klimaattop gaan. 

Helaas blijken er niet voldoende plaatsen voor beide bouwen. Daarom gaan nu alleen de bovenbouw groe-

pen van Itens, Wommels, Winsum en Baard richting Groningen.  

We worden om 8:30 uur in Winsum verwacht, daar staat de bus op ons te wachten. Met de bus gaan we dan 

richting Groningen.   

We willen vragen of iedereen van groep 7-8 om 8:15 uur met de fiets klaar wil staan op school.  

 

Tijdens de klimaattop gaan we met de kinderen de opening “verstoren”. De kinderen komen het podium op 

met veel lawaai, neem dus iets mee wat lawaai kan maken. Een aantal kinderen vertelt daar kort wat zij op 

school hebben gedaan en doen m.b.t. duurzaamheid. Daarna volgt er een Masterclass voor de kinderen en 

kijken we nog even rond bij de verschillend stands die daar staan. De bus vertrekt om 11:30 uur weer terug 

naar Friesland. We verwachten voor half drie weer terug te zijn op school.  

Neem eten, drinken en wat fruit mee. En dus iets wat lawaai maakt! 

 

Schoolontwikkeling  

De week voor de herfstvakantie hebben we als team een inspirerende workshop/ scholing van meester Bart 

gevolgd. Hij heeft ons verschillende vormen van drama-activiteiten laten zien en ervaren. Verder heeft hij 

uitgelegd welke onderdelen er sowieso in een drama-les horen te zitten. We zijn vol ideeën en hebben gelijk 

afspraken gemaakt over hoe we dit in school verder willen neer gaan zetten. Dit alles naar aanleiding van de 

tevredenheidsenquête die door de leerlingen is ingevuld vorig jaar. We hopen dat de kinderen snel zullen 

gaan merken dat we met dat geluid iets hebben gedaan.  

 

Shanty-project  

In de maanden februari en maart krijgen de kinderen een aantal muzieklessen van 

een echte sjanty-man. Een stoere zeebonk met mooie verhalen, maar ook iemand 

die prachtige muziek met de kinderen kan maken.  

Dit project is in samenwerking met het Fries Scheepvaart Museum. Na een aantal 

muzieklessen komt er een optreden in het museum waar bij jullie van harte zijn uit-

genodigd. Om aan te vullen op de kalender: 6 maart ‘s ochtends. Exacte tijdstip 

volgt nog.  


