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Hierbij weer een nieuwe nieuwsbrief. Mochten er vragen zijn, laat 

het dan gerust weten.   

Met vriendelijke groet, 

Team De Stjelp  

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

 

 

maandag 17 juni  

‘s middags vissen 

dinsdag 18 juni  

MR-leden vergaderen  

dinsdag 25 juni  

sportdag   

leerlingen ‘s middags vrij 

vrijdag 28 juni  

portfolio mee 

woensdag 3 juli  

ouder-kindgesprekken  

donderdag 4 juli  

ouder– kindgesprekken  

Maandag 8 juli  

Afscheid groep 8 

Donderdag 11 juli  

Laatste schooldag viering 

18:30 uur met de fiets op 

school 

Vrijdag 12 juli 

Alleen ‘s ochtends naar 

school.  

Zomervakantie! 

Maandag 26 augustus  

Eerste schooldag 2019-2020 

Agenda 

Vissen! 

De kinderen (en leer-

krachten) hebben het 

dinsdag lang volgehou-

den, maar op een gege-

ven moment werd het 

weer echt te nat. Het 

vissen kon daardoor he-

laas niet doorgaan. Niet 

getreurd! De voorspel-

lingen voor maandag 

zijn beter. We gaan dus 

maandagmiddag vissen.  

Wie een hengel heeft 

mag deze meenemen. 

Heb je geen hengel? 

Geen probleem, de 

meester neemt hengels 

mee.  

Nieuwe vloer  

In de zomervakantie 

wordt er een nieuwe 

vloer in de school ge-

legd. Dit betekent dat 

alle kasten en tafels ver-

plaatst moeten worden. 

Voor een groot deel 

gaat een verhuisbedrijf 

dit doen. Het andere 

deel moeten we zelf op-

pakken. Zo moeten bijv. 

ook een aantal kasten 

leeggehaald worden. 

Wie zou ons daar vrij-

dagmiddag 12 juli mee 

willen helpen? 

De kinderen zijn 12 uur 

uit. Wanneer we van 13-

15 uur een paar extra 

handen hebben, zou ons 

dat enorm helpen! 

Sportdag  

Dinsdag 25 juni is er een 

sportdag in Wommels 

voor de groepen 4 t/m 

8. Groep 7-8 gaat hier 

op de fiets naar toe. Is 

er een ouder die deze 

ochtend mee wil op de 

fiets en in Wommels wil 

begeleiden bij een spel 

of groepje? 13 uur zijn 

we terug.  

OR-lid! 

Geke Zoodsma neemt 

dit jaar afscheid van de 

ouderraad. Geke be-

dankt voor je inzet de 

afgelopen jaren! Geke 

deed altijd de financiën. 

Hinke (die al in de OR 

zit) neemt deze taak nu 

over. De OR zoek nu nog 

wel een nieuw lid.  

Wilt u in de OR en mee-

helpen met het beden-

ken en organiseren van 

o.a. de laatste school-

dag, de kerstviering en 

andere leuke activitei-

ten, geef dit dan aan bij 

één van de OR-leden of 

bij juf Sytske/ juf Jetske.  

 

Korte berichten  
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Viering laatste schooldag  

Donderdag avond vieren we de laatste schooldag. We willen nu alvast iedereen uitnodigingen om 

18:30 uur met de fiets op school te komen (jong en oud!). Verdere informatie volgt nog. De kinderen 

gaan de donderdag gewoon naar school. Vrijdag gaan we alleen ‘s ochtends naar school om de laat-

ste spullen op te ruimen, mee te geven en nog even als groep ook af te sluiten. Verdere informatie 

volgt.  

 

Viswedstrijd 

Zaterdag 6 juli wordt er in Baard weer een viswedstrijd gehouden voor de kinderen die op De Stjelp 

zitten. Dit is tijdens het Open Kampioenschap Palingroken. Wanneer je mee wilt doen, kun je je opge-

ven bij meester Aart. (342424 of aartkuyt@outlook.com) Je kunt prachtige prijzen winnen. Je vist met 

je eigen favoriete geheime deegje of met maden die de organisatie meeneemt. Ook wanneer je zelf 

geen hengel hebt, kun je meedoen. Deze wordt dan voor je geregeld. Om 13:30 uur verzamelen bij 

Café Baard.  

 

Vakantierooster  

Wie wil er in de zomervakantie op de kippen en de vis passen? Kun je niet de hele vakantie? Geen 

probleem, we zijn ook blij wanneer je het een weekje wil doen. Het is niet veel werk en wij regelen 

het voer. De kippen leggen regelmatig een eitje, die mogen jullie uiteraard dan meenemen.  

 

Evaluatie-dag  

Vorige week vrijdag waren de kinderen vrij. De teamleden hebben deze dag het afgelopen jaar ge-

ëvalueerd en gekeken naar de planning en de formatie voor volgend jaar. We hebben veel kunnen 

doen en hebben eigenlijk alles rond. Het ligt nu allemaal ter goedkeuring bij het bestuur. Zodra we 

akkoord hebben wat betreft vrije dagen, bezetting van de groepen e.d.. Laten we jullie dat natuurlijk 

zo spoedig mogelijk weten.  

Ook is er gekeken naar de ontwikkelpunten voor volgend jaar. In de vorige nieuwsbrief hebben we 

jullie daar al over geïnformeerd. Naast de genoemde punten zijn we ons nu ook aan het oriënteren 

op een app voor jullie en ons als leerkrachten om bijv. foto’s van activiteiten gemakkelijker uit te kun-

nen wisselen. Het jaar is nog niet afgerond, maar we hebben ook al weer leuke plannen voor komend 

jaar.  

 

Nu eerst een paar prachtige laatste weken en het jaar met z’n allen afronden! Mochten en er nog 

vragen zijn, laat het dan gerust weten.  

Portfolio en doelenboekje  

al ingeleverd? 


