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Hierbij weer een nieuwe nieuwsbrief met informatie over de ko-

mende weken. Dit keer vooral veel oproepjes! We hopen jullie via 

deze weg voldoende te hebben geïnformeerd.   

Met vriendelijke groet, 

Team De Stjelp  

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

 

 

 Woensdag 13 november 

Leerlingen vrij 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 

Mearke  

Dinsdag 26 nov. gaan de 

kinderen van de midden

– en bovenbouw naar 

het Sinteklazemearke in 

Winsum. We zoeken 

rijders.  

We willen 12:40 uur ver-

trekken. Om 14:30 uur is 

het afgelopen en gaan 

we terug naar school. 

Kinderen zijn dus moge-

lijk net iets later uit dan 

jullie gewend zijn. Bege-

leiders mogen uiteraard 

mee naar de voorstel-

ling.  

Wie wil ons brengen en/ 

of ophalen. Graag even 

per mail doorgeven of 

aan de leerkracht.  

 

 

Uitje 13 nov.  

Op 13 nov. stond er een 

uitje gepland. Omdat dit 

een margedag is, kan dit 

geen doorgang vinden. 

Het uitje naar Deke-

mastate (onderbouw) is 

daarom verplaatst naar 

11 maart.  

 

Versieren  

Zijn er ouders (en/ of 

kinderen) die vrijdag 6 

december de school in 

kerstsfeer willen bren-

gen? Graag even via de 

mail opgeven of bij juf 

Jetske.  

 

Jaarvergadering  

Afgelopen dinsdag was 

er de jaarvergadering 

van de OR en MR. Een 

aantal ouders kon niet 

aanwezig zijn en hebben 

zich afgemeld. Toch 

nieuwsgierig naar wat er 

is besproken? Er volgt 

nog een verslag.   

 

Uitnodigingen  

In de bijlage twee uitno-

digingen van de Baarder 

activiteitencommissie. 

Ze hangen in school. 

Omdat niet iedereen 

deze altijd ziet, sturen 

we ze ook even mee.  

 

Klimaattop 

We stonden in het 

Friesch Dagblad met on-

ze actie bij de kli-

maattop! Zie link vol-

gende pagina  

Korte berichten  
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https://frieschdagblad.nl/2019/11/1/friese-jeugd-spreekt-prominent-mee-op-tweede-noordelijke-klimaattop 

Schoolontwikkeling en scholing  

Woensdag 13 november zijn de leerlingen vrij. Voor 

het team is het een werkdag. Deze dag staat in het 

teken van overleg en schoolontwikkeling. Op het pro-

gramma staat o.a. de ontwikkelingen rondom de dra-

malessen en het taalbeleid. Verder peilen we middels 

een vooraf ingevulde vragenlijst wat we als team van 

het klimaat op de school vinden en gaan kijken of we 

daar vervolgacties op in willen zetten.  

Daarnaast zullen er ook ongetwijfeld een paar prakti-

sche zaken aan de orde komen.  

 

Verder gaan we als team later deze maand naar een 

bijeenkomst vanuit het Jenaplan-netwerk. We volgen 

daar een workshop Visual Thinking. Deze middag le-

ren we hoe we ‘Visuals’ kunnen maken en wat er de 

meerwaarde is.  Dit kunnen wij bij kind-gesprekken 

en bij het maken van de doelenposters dan gebrui-

ken.  

Schoolfruit 

Vanaf volgende week start het schoolfruit weer. 

Op dinsdag, woensdag en donderdag krijgen de 

kinderen dus fruit van school in de kleine pauze. 

De kinderen die dagen dus graag geen of in ie-

der geval wat minder fruit meegeven.  
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