Nieuwsbrief
23-11-2018

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 27 november

Team de Stjelp Sinteklaze-mearke Winsum
Groep 4 t/m 8

Prijzenregen!
Vorige week heeft de bovenbouw een ontwerp gemaakt voor het schoolplein Woensdagmiddag 28 nov.
en deze ingezonden bij een ontwerpwedstrijd. En….. we zitten in de top drie!
Presentatie schoolplein
Provinciehuis

Samenfiks heeft deze wedstrijd georganiseerd. Samenfiks is een coördinatiepunt voor onderwijs, overheid en het bedrijfsleven. Zij werken aan groen en
Woensdag 28 nov.
infrastructuur.
20:00 uur MR
De kinderen hebben een filmpje gemaakt en drie moodboards, waarbij ze de
ideeën en wensen van de midden– en onderbouw mee hebben genomen. De
moodboards waren gericht op; toestellen, beweging en natuur/ groen.

Woensdag 5 december

Woensdag 28 november mogen een paar kinderen het plan presenteren in
het Provinciehuis. Deze presentatie telt nog mee voor de einduitslag, maar
een prijs hebben we sowieso.
De derde prijs bestaat uit 2 fruitbomen of een insectenhotel en hulp om de
plannen misschien toch deels te kunnen realiseren met behulp van subsidieaanvragen.
De tweede prijs is dezelfde als de derde prijs, maar dan met nog een professioneel ontwerp erbij.
En de eerste prijs is als de tweede, maar dan nog met een aanzienlijke financiële bijdrage (max. 10.000 euro) en hulp bij de uitvoering.
Welke prijs we hebben gewonnen is nog niet bekend, maar dat we een prijs
hebben wel. Wat fantastisch!

Sinterklaasfeest

Vrijdag 21 dec. ‘s ochtends
Kerstviering

22 dec. t/m 6 jan. 2019
Kerstvakantie!

Dinsdag 8 januari

Het hele gebeuren start om 15:00 uur en duurt tot 15:30 uur. Dit betekent
dat we uiterlijk om 14:20 vertrekken en ongeveer 16:00 uur weer terug zijn.
Er mogen maximaal 15 mensen mee naar het Provinciehuis. We gaan maandag kijken wie die 15 personen zijn en wie de plannen gaan presenteren. Belangrijk is dat uw kind maandag weet of hij/ zij woensdag 28 november mee
zou kunnen. Sluit wel gelijk even kort dat wanneer je kan, het niet gelijk betekent dat je gaat. (Dit geldt ook voor de midden– en onderbouw)
Kunt u rijden? Ook dat willen we graag maandag weten.

Buitenlesdag
Dinsdag 8 januari 19:30
Schoonmaakavond

Woensdag 9 januari
Kerstboomactie
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Korte berichten.
Rijders Mearke
In de mailing van het mearke stond dindsdag 28 november. Ik heb dit gewoon overgenomen, maar de
datum bij de dag klopt niet. Het moet dinsdagmiddag
27 november zijn.
Tot nu toe hebben zich opgegeven om te rijden:
Aart, Anke, Annemiek, Carin, Tina, Esther en Saskia.
We vertrekken om 12:40 uur en zijn 14:45 uur weer
terug.
Rijders alvast bedankt en een prettige voorstelling!
Versieren
Met dank aan de familie Reitsma is de school op dit
moment helemaal aangekleed in de sfeer van Sinterklaas.
Voor de kerstversiering hebben een aantal ouders
zich al opgegeven: Anne Marije, Reinate, Esther en
Ida. Zij gaan zich 7 dec. helemaal uitleven om de middenruimte en ingangen in kerstsfeer te krijgen.
Mocht u nog spullen op zolder hebben voor de kerstversiering die zij mogen gebruiken, dan horen wij dat
graag!

Schoolfruit
Deze week kregen de kinderen; wortel, peer en banaan. Voor volgende week staat er wortel, kiwi en
appel.
5 december geen gym
5 december hebben we het heel druk met andere
zaken. De kinderen gaan dan niet met de bus naar de
gymzaal.
De kinderen krijgen op school fruit, lekkers en drinken. Dat hoef je dus zelf niet mee te nemen.
Bedankt!
Deze week was de jaarvergadering van de OR en MR.
We nemen dit jaar afscheid van Elze als OR-lid en van
Marijn als MR-lid. Via deze weg willen wij jullie bedanken voor alle inzet de afgelopen jaren!
Yonina v.d. Heide en Luberto Agricola zullen zitten
nemen in de MR. Hinke Atema in de OR. Fijn dat alle
commissies zo weer op volle sterkte zijn bemand!

Notulen en aantekeningen van de ouderarena zitten
Kalender
als bijlage bij deze nieuwsbrief.
Vandaag hebben de kinderen de schoolkalender meegekregen. Véél te laat, daar kunnen we het allemaal
over eens zijn. We hadden het zelf ook graag anders
gezien en hopen volgend jaar de kalender in de eerste maand van het schooljaar mee te geven.
Tevredenheidspeiling
De komende periode zullen we bij kinderen, ouders
en leerkrachten een tevredenheidspeiling afnemen.
De enquête wordt bij alle scholen van Gearhing afgenomen en is dit jaar ook zelf door Gearhing uitgezet.
Kinderen vullen een enquête in op school. Jullie als
ouders krijgen deze via de mail. Hoe meer mensen de
enquête invullen, hoe betrouwbaarder het beeld. We
kunnen dan goed beoordelen wat al goed gaat en wat
(nog) beter kan.
Het kan zijn dat de mail in de ongewenste map komt,
omdat het een onbekend mailadres is. Graag dat
even in de gaten houden. Mocht u volgende week
nog niets hebben ontvangen, geef dan gerust even
een seintje. Wellicht is er dan iets misgegaan en kunnen we u alsnog een link toesturen.

