Nieuwsbrief
09-04-2019

Beste ouder(s) / verzorger(s) van de Stjelp,
Via deze weg weer een nieuwsbrief met informatie en oproepjes.

Agenda

Het zijn twee drukke laatste weken voor de meivakantie. Dus

Woensdag 10 april

graag goed lezen!

19:30 uur

Schoonmaak– en tuinavond

Met vriendelijke groet,

Korte berichten.

Donderdag 11 april

Team de Stjelp

Schoonmaakavond
Woensdag 10 april is er een schoonmaak– en tuinavond. We willen
woensdagavond de tuin netjes maken
en een paar poetsklussen in school
doen. Vele handen maken licht werk!
Rijders Kinderraad
De kinderen van groep 7-8 dienen deze donderdag een idee in voor een
blotevoetenpad in het dorp en hopen
daarmee €5.000 euro te winnen. Het
plan en de presentatie zijn nagenoeg
klaar. We hebben inmiddels voldoende rijders. Dank voor de reacties.
Het debat en de stemming zijn op de
site van de gemeente live te volgen.
We vertrekken om 11:00 uur en zijn
uiterlijk 15:45 uur weer terug op
school.
12:05 uur presentaties
13:50 uur debat
14:40 uur uitslag

Kinderraad groep 7-8

van 17:30 uur tot 19:30 uur geopend.
Iedereen is van harte welkom, ook
pakes, beppes, opa’s, oma’s, buren en
vrienden/ vriendinnen. Het is een inloop. Jullie kunnen dus zelf kijken wat
een handig tijdstip is om de tentoonstelling te bewonderen. Zie bijlage
Koningsspelen
Vrijdag zijn de Koningsspelen. We
starten om 8:30 uur met het programma met een ontbijt. Groep 1-4 blijft
op de school in Baard en ontbijt daar
ook. Groep 5-8 gaat naar Eatserlittens
en ontbijt in de school van Easterlittens. Dat betekent dat groep 5-8 om
8:15 uur met fiets op school moeten
zijn. We fietsen dan samen richting
Easterlittens.
We hebben nog hulp nodig voor bij
de spelletjes!
Kinderen zijn ‘s middags vanaf 12 uur
vrij!
Zie ook bijlage.

Tentoonstelling
Maandag 15 april is er op school een
tentoonstelling. Een groot aantal
Meivakantie
eindproducten, kunstwerken en werkVrijdag 19 april t/m 5 mei
stukken die de kinderen hebben gemaakt rondom het thema ‘Groen’ zijn
te bewonderen. De tentoonstelling is

Vrijdag 12 april
Koningsspelen.
Kinderen zijn om 12:00 uur
uit en vrij!

Maandag 15 april
Oudertentoonstelling 17:30
uur tot 19:30 uur

Dinsdag 16 april
Informatieavond toekomst
school.

Di. 16 april en woe. 17 april
Groep 8 IEP-eindtoets

Woe. 17 en dond. 18 april
Verkoop Paasschnitte

Donderdag 18 april 8:30 uur
Koffie moment info-avond
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Paasactie
Woensdag 17 april en donderdag 18 april willen we graag Paasschnitte gaan
verkopen om de kas van de OR te spekken. We kunnen dan weer allerlei leuke
activiteiten voor de leerlingen organiseren zoals de laatste schooldag.
Graag doorgeven waar en wanneer jullie willen gaan verkopen bij juf Jetske.
Zij houdt een overzicht bij van straten die wel/ niet gedaan zijn en welke mensen bijv. niet thuis waren.
We hebben 200 schnitte en paasei-zakjes. Als iedereen van elk ongeveer 10
verkoopt zijn we uitverkocht. Dat moet lukken!

Schnitte verkopen we voor 6 euro en de paaseitjes voor 2,50 euro.

Iep eindtoets
Groep 8 heeft volgende week op dinsdag en woensdag de eindtoets. Voor het
eindadvies telt deze niet mee, tenzij de toets heel hoog uitvalt. Het advies
voor het voortgezet onderwijs kan/ mag dan omhoog bijgesteld worden.
Groep 8 zit deze dagen even apart om zich goed te kunnen concentreren. Juf
Jetske zit bij de groep. Op dinsdag zit groep 7 dan net als anders bij juf Anneke. Woensdags vangt de midden– en onderbouw groep 7 op. Groep 7 heeft
die dag gewoon gym met meester Kees. Groep 8 heeft die woensdag geen
gym.
We maken er twee mooie ochtenden van en gaan beslist niet zitten stressen.
Wel gaan we natuurlijk voor een zo goed mogelijk resultaat en laten zien wat
we kunnen. Tussendoor gaan we even lekker naar buiten. De kinderen mogen
wat lekkers meenemen voor na afloop. Soms moeten de kinderen even op elkaar wachten, heb je thuis iets wat je mee zou willen nemen om te doen als je
klaar bent, dan kan en mag dat. Wel iets wat geen geluid maakt.
Een aantal weken na de toets ontvangen we de resultaten. Deze worden dan
met u en uw kind besproken.

Informatie avond
Dinsdag 16 april is er een informatieavond over de toekomst van de school.
In de bijlage een uitnodiging.
Donderdag 18 april is er om half negen nog even een koffie-moment. Feikje
Toering is op dat moment aanwezig. Mocht u nog vragen hebben of wilt u nog
even napraten met andere ouders, dan is daar op dat moment de gelegenheid
voor. Op de avond zelf is er ook een moment om vragen te stellen, maar soms
komen vragen later naar boven. Na het koffiemoment kunt u natuurlijk ook
altijd uw vragen stellen, neem dan gerust contact op.

