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Wat een drukke weken, maar wat was het gezellig, leuk en leer-

zaam. Iedereen een hele fijne vakantie!  

        

Met vriendelijke groet, 

Team de Stjelp  

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

 

Woensdag 22 mei  

Buitenlesdag  

Maandag 27 mei t/m 

woensdag 29 mei  

Schoolkamp groep 6 t/m 8  

Donderdag 30 mei  

Hemelvaartweekend.  

Agenda 

Wat een leuk idee! 

Beste ouders/ verzorgers, 
  
Veel kinderen zijn in december naar 
het Rijksmuseum geweest in Amster-
dam. Na het uitzwaaien bedachten 
een aantal ouders om gezamenlijk 
een dagje naar het Rijksmuseum te 
gaan. Daarom deze oproep: 
Wie heeft er zin om mee te gaan? 
Welke dag(en) in mei hebben je 
voorkeur? 
Vervoer moeten we nog bekijken. 
Ideeën welkom! 
Graag even een berichtje naar Anne-
mieke 06-11641532 of Esther 06-
17620078. 
  
Groet, Esther en Annemieke 

 

Onderhoud 

In de vakantie gaan de schilders aan 

de slag met het verfwerk binnen.  

Buitendeuren worden nagelopen en 

alles wat binnen al is geverfd wordt 

bijgewerkt.  

Kippen  

Reinder Meulenaar doet in de meiva-

kantie de kippen. Reinder alvast be-

dankt! 

 

Koningsdag  

Koningsdag is ook het voetbal toer-

nooi in Oosterlittens. We hebben nog 

geen schema ontvangen, maar zodra 

we deze hebben sturen we deze toe.  

 

Schoolkamp 

Het schoolkamp komt dichterbij. Na 

de vakantie gaan we met de groep 6 

t/m 8 rondom schoolkamp aan de 

slag. Op Schiermonnikoog is een bun-

ker uit de tweede W.O.. We gaan ons 

verdiepen in het eiland en de oorlog. 

Verder moet er natuurlijk nagedacht 

worden over de Bonte Avond en het 

eten. Kortom we komen in de stem-

ming.  

Een overweldigende opgave aan be-

geleiders dit jaar. We hebben geloot; 

Gerrit Meulenaar en Hette de Boer 

zijn als winnaars uit de bus gekomen.  

Eerder is er al gevraagd om rijders. 

Mocht u  zijn ingedeeld maar toch 

niet kunnen. Laat het even weten. 

We huren dit jaar fietsen, dus die 

gaan niet mee.  

Heen: 

Yonina v.d. Heide, Nico de Roo, Tryn-

ke Karsten, Lubert Agricola, Jetske.  

Terug: 

Geke Zoodsma, Anke Roorda, Yonina 

v.d. Heide, Luberto Agricola, Jetske. 

We kunnen nog rijders gebruiken, 

ook omdat dan andere ouders mis-

schien niet twee keer hoeven. Graag 

even een mailtje.  

Verdere informatie over het kamp 

wat mee moet en dergelijk volgt.  

 

Korte berichten. 
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Paasactie  

We zijn uitverkocht. Iedereen en in het bijzonder de OR bedankt voor de hulp 

bij de verkoop! De pot is weer behoorlijk gespekt.  

 

Iep eindtoets 

Groep 8 heeft deze week heel hard gewerkt. De Eindtoets hebben ze keurig 

gemaakt. Iedereen heeft ontzettend zijn/ haar best gedaan.  

 

Informatie avond 
Dinsdag 16 april was er een informatieavond over de toekomst van de school.  
In de bijlage een verslagje en de cijfers waar naar werd gevraagd.  


