Nieuwsbrief
16-11-2018

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,

Maandag 19 november

Team de Stjelp Kinderraad
Dinsdag 20 november

Korte berichten.
Mearke
Dinsdag 28 november
gaan we naar het Sinteklazemearke in Winsum.
We gaan naar de middagvoorstelling met
groep 4 t/m 8. De voorstelling is om 14:30 uur
afgelopen. De kinderen
zullen dus iets later op
school zijn en naar huis
kunnen dan gebruikelijk.
We vetrekken om 12:40
uur.
Rijders die zich al op
hebben gegeven zijn:
Anke, Annemieke en Carin. Mocht één van jullie
toch niet kunnen, dan
graag even doorgeven.
We hebben nog wat
meer mensen nodig.
Wie zou dinsdagmiddag
28 november willen rijden?

bijlage meegestuurd. Er nieuwsbrief de uitnodiverdwijnen nog wel eens ging voor de jaarvergabriefjes.
dering en de ouderarena. We hopen jullie te
Groep 6 t/m 8 heeft ook zien op 20 november om
een briefje meegekregen 19:30 uur.
over de Fryske top 100.
De inleverdatum is ver- Schoolverpleegkundige
lengd tot maandag aan- Een aantal kinderen
gezien ze het briefje van- heeft via de GGD een
daag pas mee hebben
brief gekregen met dagekregen.
tum en tijdstip voor een
afspraak in Grou. VoorSchoolfruit
heen kwam de schoolZoals jullie eerder in de verpleegkundige op
nieuwsbrief hebben kun- school, dat is nu dus annen lezen, zijn we weer ders.
gestart met het school- In de brief staat dat
fruit. De levertijden en
school een overzicht
dagen zijn nu ook beheeft met tijden en data
kend. De kinderen krijom evt. onderling te ruigen op woensdag, don- len. Deze hebben wij
derdag en vrijdag fruit
echter niet ontvangen.
van school. Deze week
Met de GGD hebben we
waren er kiwi’s, sinaas- afgesproken dat ouders
appelen en appels.
rechtstreeks mogen belBriefjes
Benieuwd wat we vollen met Baukje van de
Vandaag hebben de kin- gende week krijgen!
GGD. Contactgegevens
deren een briefje meehangen in het halletje
gekregen over de intocht Jaarvergadering + ouvan de onderbouw.
van Sint en zijn Pieten in derarena
Baard. Deze is ook als
In de bijlage bij deze

Ouderarena +
jaarvergadering
28 november middag
Sinteklaze-mearke Winsum
Groep 4 t/m 8
Woensdag 5 december
Sinterklaasfeest
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