Nieuwsbrief
31-08-2018

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

Agenda

We hopen dat iedereen een heerlijke vakantie heeft gehad! Nog
even en dan begint school. Hierbij alvast wat informatie over de
eerste weken, want er staan alweer snel uitjes gepland. Wij heb-

Maandag 3 september

ben er zin in!

Eerste schooldag
Di. 11 september

Met vriendelijke groet,

Workshop 4 t/m 8

Team de Stjelp

‘Wie ben ik’ > fotografie
Woe. 12 september

Korte berichten.
Welkom!
Luuk Dijkstra komt bij
ons op school.
Luuk, en natuurlijk ook
jouw ouders, van harte
welkom! We wensen jou
een hele fijn en leerzame tijd toe op De Stjelp.
Koffie ochtend 12 sept.
Ook dit jaar zijn er weer
koffieochtenden. Feikje
Toering (directrice van
ons Onderwijsteam) is
deze ochtend op school
aanwezig. Er is dan gelegenheid om samen met
haar en andere ouders
over de school, de ontwikkelingen op school en
in het onderwijs te spreken.
Natuurlijk is dit geheel
vrijblijvend en mocht u
tussendoor een keer
apart Feikje spreken,
dan kan dat natuurlijk
ook.

Koffieochtend 8:30-9:30 uur

Optocht Easterlittens
Donderdagochtend 6
september is de optocht
van de Merke in Easterlittens. We willen hier
natuurlijk weer even een
kijkje gaan nemen.
Groep 6-7-8 gaat sowieso op de fiets naar Easterlittens.
Wie van de ouders zou
willen rijden om de andere kinderen te brengen?

zien het binnenkort verschijnen.

Vrij. 14 september

Kannoetvoorstelling
25 sept. gaat groep 4 t/
m 8 naar een voorstelling over de Kannoet.
Deze voorstelling hadden we nog te goed vanuit het Greidhoeke Goes
Onderwijs project. Helaas kon het vorig jaar
niet plaatsvinden en dus
doen we het dit jaar.

ma. & di. 17 –18 september

Ouderparticipatie
De eerste oproepjes
worden alweer gedaan
in deze nieuwsbrief.
Mocht u één van deze
data kunnen dan horen
wij dat graag.
We zijn het ouderparticipatie-boekje aan het
aanpassen. We maken
het iets gerichter met
datum en tijd, wanneer
we dit al weten. Jullie

Margedagen
Margedagen zijn vrije
dagen voor de kinderen
naast de vakanties. Deze
worden dit jaar ingezet
voor 2 weken meivakantie. Verder zijn woensdag 30 januari, vrijdag 15
maart en vrijdag 7 juni
vrije dagen voor uw
kind. Uiteraard volgt er
nog een kalender, met
alle data.

19:30 uur informatieavond

Middenbouw naar Esscher

Kennismakingsgesprekken
Met ouders en kinderen!
Dinsdag 25 september
Theatervoorstelling
Vrijdagmiddag 28 sept.
Presentatie Gouden weken
Maandag 1 okt.

Groep 8 voorlichting
Dinsdag 9 okt.
Inloopochtend
22 okt. t/m 26 okt.
Herfstvakantie!
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Gouden weken
De eerste weken staan in het teken van groepsvorming, kennismaking en
het opstarten van het schooljaar. We werken rondom het thema:
‘Dit ben ik!’ en het menselijk lichaam.
Iedereen mag maandag gewoon in school komen, zodat we even kort met elkaar kunnen bijkletsen.
Om 8:45 uur zullen we met de kinderen een startactiviteit doen.
Ook gedurende de rest van de week zijn er activiteiten die we met de hele school doen.
Zo gaan we bijvoorbeeld vrijdag gezellig met de hele school picknicken!
Gesprekjes
Bij de Gouden Weken horen ook de kennismakingsgesprekjes. We willen dat dit jaar met jullie als ouders
doen, maar ook met de kinderen! Het wordt dus een drie– gesprek; ouder(s)- leerling—leerkracht.
De gesprekken zijn op maandagmiddag 17 en dinsdagavond 18 september. Mocht u één van deze momenten of beide niet kunnen, dan graag even laten weten. We kunnen hier dan rekening mee houden wanneer
we de indeling maken. Graag voor woensdag aanstaande laten weten.
Mini-tentoonstelling
Vrijdagmiddag 28 september bent u van harte welkom om het werk van uw kind(eren) en andere kinderen
te komen bewonderen. De kinderen laten dan middels een mini-tentoonstelling zien, wat zij de afgelopen
weken tijdens de Gouden Weken hebben gemaakt en gedaan.
Uitnodiging volgt nog.

Kunstkade
Nu we bij de gemeente Leeuwarden horen, zijn wij ook aangesloten bij Kunstkade. Kunstkade zorgt voor
culturele, kunstzinnige en creatieve activiteiten voor de scholen. Doordat veel scholen meedoen, kunnen
veel activiteiten (goedkoop) worden ingekocht. We proberen het dit jaar en kijken dan hoe het ons bevalt.
Activiteiten die we dit jaar vanuit Kunstkade gaan doen:
11 sept. midden– en bovenbouw > workshop fotografie op school.
14 sept. middenbouw > Esscher op reis. Fries Museum. Vervoer is geregeld vanuit Kunstkade.
24 sept. middenbouw > Esscher op school. Gastles op school.
25 januari onderbouw > Meedoe kleuterconcert. In Mantgum. We hebben rijders nodig!
11 maart bovenbouw > Karawane van Tryater. We hebben rijders nodig!
2 april onderbouw > Op visite bij prinses Marijke/ Princessehof. Vervoer is geregeld vanuit Kunstkade.
2 april bovenbouw > Ontmoetingen/ Fries Verzetsmuseum. We hebben rijders nodig.
Naar welke activiteiten we gaan en wanneer wordt grotendeels door Kunstkade bepaald. Wel is er sprake
van een cyclus. Over meerdere jaren ga je naar verschillende activiteiten en in 8 jaar gaan alle groepen ongeveer naar evenveel activiteiten, we zijn benieuwd! Dit ziet er wat ons betreft in ieder geval leuk uit!

Buitenles dagen
Dit jaar hebben we 5x een dag de hele dag buiten les verspreid over het hele jaar.
We werken dan in, met en over de natuur. Rekenen kan natuurlijk ook prima buiten en
natuurlessen zijn natuurlijk het leukst om buiten te doen!
De eerste buitenlesdag in september staat qua datum nog niet def. vast, maar wel dat deze plaats gaat vinden.
De datum volgt z.s.m.. De andere data zijn:
31 okt.- 8 jan. - 18 maart— 22 mei
We blijven deze dag de hele dag (ook zoveel mogelijk als kan bij minder goed weer) buiten. Pas deze dagen dus je
kleding aan en neem bijv. een regenjas mee of trek laarzen en warme kleding aan.
Iedere buitenlesdag hebben we een onderwerp centraal staan, afgestemd op wat op dat moment gaande is in de
natuur. 31 okt. kun je bijv. denken aan uilen en pompoenen enz. en in mei staan vissen centraal. Naast het wereldoriëntatie deel (met soms ook een uitstapje), gaan we ook “gewoon” rekenen of hebben we een taalopdracht die
buiten wordt gemaakt/ uitgevoerd.

Gymlessen
Alle groepen hebben woensdag gym. Tot de herfstvakantie is dat op het veld. Daarna gaan de kinderen
met de bus naar Mantgum. We willen heel graag dat de kinderen tijdens de gymlessen gymschoenen dragen, ook in de zaal! Dit i.v.m. de veiligheid.
In de vorige nieuwsbrief vertelden we al dat Meester Kees dit hele jaar de gymlessen verzorgt . Hij is aangesteld met de gelden om de werkdruk te verlagen. Tijdens deze gymlessen is de groepsleerkracht nu dus
vrij geroosterd van lesgevende taken en heeft dan ruimte om de taken naast lesgeven op te pakken.
Hieronder stelt meester Kees zich even voor.

Even voorstellen…
Een nieuwe meester?!
Nee hoor, al lang bekend in Winsum, maar ik kom nu
Onderwijsteam 7 ondersteunen met gymlessen voor
de basisschoolleerlingen.
Door extra financiële steun van de regering is het nu
mogelijk om te gaan werken met een vakleerkracht
gymnastiek.
Zelf vind ik het hartstikke leuk om gymnastiek te geven
en had al enige ervaring opgedaan met de leerlingen
van basisschool it Bynt uit Winsum. Hier ben ik naast
groepsleerkracht de laatste jaren al actief als vakleerkracht gymnastiek voor groep 1 t/m 8.
Toen mij de vraag werd gesteld om ook op andere scholen uit OT7 les te geven, hoefde ik niet lang na te
denken.
Ik heb er heel veel zin in en hoop dat een ieder het leuk gaat vinden.
Zelf ben ik 58 jaar oud, ben bijna 25 jaar getrouwd met de “mooiste en liefste vrouw van het noordelijk
halfrond”, ik heb 4 dochters en woon in Alde Leie.
Heeft meester ook aan sport gedaan?
Jazeker, voetbal, tennis, kaatsen, badminton, schaatsen en ben nu nog trainer/begeleider van het dameselftal van CVO waarin alle dames van mij voetballen.
Genoeg voor dit moment, nu wil ik wel meer van jullie weten…. tot snel op het veld en in de gymzaal.
Groet Kees Zuidema

Schoolverpleegkundige
Dit jaar gaan groep 2 en 7 naar de schoolverpleegkundige. Het team van Leeuwarden en omstreken is gewend om dit bezoek in Grou te doen.
T.z.t. neemt de schoolverpleegkundige
wel contact met jullie op, maar alvast ter
info dat dit dus in Grou zal plaatsvinden.
Daar is ook het inloopspreekuur waar u
gebruik van kunt maken. In de hal van de
kleuters hangen contactgegevens; zie ook
bijlage.
HVO/ GVO
Groep 4-5-6 zal volgend jaar op dinsdag
aan het einde van de ochtend GVO lessen
van juf Sybrig volgen.
Groep 7-8 volgt op donderdag om 13:4514:30 uur HVO van juf Ria.

Bas/ Job hebben de eerste week op de kippen gepast.
Meester Aart heeft daarna het stokje overgenomen
en de post opgeruimd en de vis verzorgd.
Iedereen die geholpen heeft om het plein weer netjes
te maken en heeft aangeboden later nog wat te willen doen!

Oproepjes en reminders

Tosti-dag
Leuk om te weten wanneer je HVO of
GVO hebt, maar veel belangrijker is natuurlijk de tosti dag! Hierbij:

Groep 4 t/m 8 Workshop
‘Wie ben ik?’

Maandag 4-5-6

Dinsdag 11 september

Dinsdag 1-2-3

Vergeet niet een attribuut mee te nemen voor je foto!

Vrijdag 7-8

Oproepjes voor rijders!
Wie wil 6 sept. naar Easterlittens rijden?
Rond 9 uur vertrekken en rond 10 uur zijn
we weer terug op school.
Of 25 sept. naar Wommels voor een voorstelling. 12:30 uur weg, 14:30 weer op school
Ma. 17 sept. ‘s middags
Di. 18 sept. ‘s avonds
Ouder-kind-leerkracht gesprekken
Kunt u niet? Even doorgeven!

Jetske

