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

Agenda

Morgen verwachten we Sinterklaas en de voorbereidingen voor
Kerst zijn in volle gang. In deze nieuwsbrief hierover de nodig informatie. Ook is er nieuws over de vacature leerkracht midden-

Donderdag 5 december

bouw!

Sinterklaasfeest op school

Met vriendelijke groet, Vrijdag 6 december

Korte berichten
Caravan!

Reminder agenda

Wie o wie weet waar de
caravan is. Sinds 2 december staat hij niet
meer op het schoolplein
en we willen hem wel
graag terug. Het is een
groot raadsel. De kinderen hebben overal
gezocht, maar tot op
heden is de caravan nog
niet gezien.
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Leerlingen zijn vrij >
margedag

Woensdag 11 en 18 dec.
Muziekles van Martijn
Donderdag 19 dec.
‘s avonds kerstviering
Vrijdag 20 dec.
Kerstochtend
leerlingen 12 uur uit.

23 dec. t/m maandag 6 jan.
Kerstvakantie

Maandag 6 januari
leerlingen vrij > margedag
Gearhing breed
Dinsdag 7 januari
Donderdag 9 januari
Schoonmaakavond

Woensdag 8 januari
Kerstboom verzamelen.
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Doelenposters
In de klassen hangen sinds een tijdje doelenposters. Als team hebben we gekeken
hoe we de kinderen nog meer betrokken kunnen krijgen bij de leerdoelen van een thema.
Wat ga ik leren, wat wil ik nog meer leren en wat heb ik al geleerd. Voorheen deden we dit met de doelenboekjes, maar we merkten dat deze te onoverzichtelijk waren voor iedereen.
We hebben het daarom kleiner gemaakt door per thema een poster te maken met de doelen. Voor ons eigen planning deden we dit al, maar nu nemen we daar de kinderen dus ook in mee. We bespreken wat de
inhoudelijke doelen zijn bij het thema en kijken samen aan het einde van een thema of de doelen zijn behaald aan de hand van de poster. De kinderen doen hun eigen doelenposters in hun portfolio. Zo kunnen ook
jullie per thema zien wat er is aangeboden en wat jullie kind heeft geleerd. De doelen die op de poster staan
zijn niet de enige doelen die behandeld en aangeboden worden, maar zijn wel de doelen waar de nadruk op
zal liggen gedurende het thema. De doelenboekjes komen daarmee dus te vervallen.

Als leerkrachten houden we voor de kinderen zelf wel de uitgebreide versie bij, maar dat kan nu op digitale
wijze. Zo houden we onder ander op deze wijze de vorderingen van iedereen goed in de gaten.

Vacature middenbouw
Afgelopen week hebben we meerdere sollicitatiegesprekken gevoerd met kandidaten om de vacature in de
middenbouw op te vullen. We waren positief verrast door het aantal reacties en de goede kandidaten. Uiteindelijk hebben we gekozen om Jan Tiede Bouma aan te stellen voor deze vacature. We denken dat Jan Tiede heel goed bij de groep zal passen en ons als team goed kan aanvullen met zijn ervaring in natuureducatie, toneel– en zangervaring. De periode tot januari gaan we gebruiken om de groep aan Jan Tiede over te
dragen en een goede start voor te bereiden. Wellicht zullen jullie Jan Tiede dus al wel eens tegenkomen.
In een volgende nieuwsbrief zal Jan Tiede zich even aan jullie voorstellen. Welkom Jan Tiede!

Afscheid juf Anneke / Kerst
Met dat de vacature is ingevuld, is ook het afscheid van Anneke onvermijdelijk. Tijdens de kerstactiviteit
donderdagavond 19 december is er gelegenheid voor ouders om informeel Anneke te bedanken voor alles.
De officiële uitnodiging voor de kerstviering en het afscheid volgt nog, maar hier alvast een klein voorproefje
en praktische informatie.
De kerstavond begint donderdag 19 december om 18:30 uur. Verzamelen op het schoolplein.
Alle kinderen en ouders zijn van harte welkom om deel te nemen aan deze viering.
We gaan in groepjes door het dorp wandelen en langs zien/ doen daar verschillende activiteiten. Kleed je
dus warm aan en een (sfeer)lichtje voor onderweg is natuurlijk leuk.
Rond 19:30 uur verzamelen we in de kerk en starten we met een gezamenlijk afsluiter wat in het teken van
juf Anneke haar afscheid zal staan. Om 20:00 uur zal de avond afgelopen zijn.
Vrijdag gaan we wel naar school, maar zijn de kinderen om 12 uur uit.

Woensdag 8 januari is de kerstboomactie!
Die dag worden de kerstbomen opgehaald
en opgeruimd door de gemeente. Voor iedere ingeleverde boom door en bij school
krijgt de school een kleine bijdrage. Lever
uw boom (en wellicht die van anderen) dus
in bij school!
Santa run
In de bijlage een flyer van de Santa Run. We beschouwen het niet als een schoolactiviteit. Mocht je mee willen doen of met een groepje willen deelnemen, geef het dan even door aan juf Jetske. Zij verzorgt dan de opgave zodat je als basisschoolleerling staat ingeschreven. Hieronder nog wat informatie.

Met dit jaarlijkse evenement zamelen de vier Rotaryclubs uit Leeuwarden geld in voor het goede doel. De Santa Run is
ongeveer 2,5 km lang en gaat dwars door de Leeuwarder binnenstad. Hardlopen mag, maar wandelen is ook prima.
Iedereen loopt gekleed als – hoe kan het anders – de Kerstman.
Het programma
Om 13.15 uur beginnen we aan een warming-up op het Zaailand onder begeleiding van Dweilorkest ‘De Menaemer
Feintsjes’ en zal om 13:30 het startschot voor de Rotary Santa Run klinken.Na afloop is er tot 16:00 een feest voor het
hele gezin in de Neushoorn met kinderactiviteiten, een hapje & een drankje, een verloting en diverse artiesten.
We doen dit niet voor niets
De opbrengst gaat dit jaar naar Stichting Stoereloer; een Friese stichting die zich inzet voor kinderen die mee willen
doen, maar niet altijd de kans krijgen. Stoereloer biedt creatieve projectweken in de zomervakantie met als doel om
kinderen in aanraking te brengen met kunst, ambachten en techniek. Meer informatie over het goede doel kun je vinden op de website: www.stoereloer.nl.
Deelname voor basisscholen is kosteloos
Er zijn namelijk voldoende sponsoren die deze deelname kosteloos mogelijk maken. Ieder kind krijgt zijn eigen Santa
pak mét baard. Na afloop is er voor alle kinderen een heuse medaille! Bovendien is meelopen samen met je school beregezellig en is een extra beweegmoment mooi meegenomen! Als ouders zelf óók willen meelopen, dan is dat natuurlijk mogelijk. Zij kunnen zelf een knotsgek Santa pak aanschaffen via: www.santarunleeuwarden.nl. Kosten hiervoor
bedragen €12,50 per pak.

