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Wat was het fijn om iedereen de afgelopen twee weken weer even 

te zien. De eerste week was prachtig met sneeuw en ijs, wat 

hebben we genoten op de ijsbaan. Wel gaf het winterweer ook 

overlast en moesten we wéér een beroep doen op jullie flexibili-

teit. Via deze weg willen we jullie voor die flexibiliteit en het be-

grip bedanken.  

 

Met vriendelijke groet, 

Team de Stjelp  

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

 

22 t/m 26 febr.  

Voorjaarsvakantie  

Maandag 1 maart 16:00 uur 

Vragenuurtje Regioschool 

Dinsdag 2 maart 8:30 uur  

Vragenuurtje Regioschool 

Maandag 15 maart  

Ouder– kindgesprekken 

Woensdag 17 maart  

Ouder– kindgesprekken 

Donderdag 1 april  

‘s middags leerlingen vrij  

Studiemiddag  

Vrijdag 2 maandag 5 april 

Goede vrijdag/ Pasen 

Woensdag 14 april  

Buitenlesdag  

Dinsdag 20 woensdag 21  

IEP eindtoets  

Donderdag 22 april  

Schoolfotograaf  

i.p.v. 2 maart zoals op de 

kalender staat. Corona-

kapsel technisch leek ons dit 

beter ;)  

 

 

Agenda 

Chromebooks 

In maart krijgen we dan 

echt Chromebooks voor 

de leerlingen in de mid-

den- en bovenbouw. Er is 

dan nagenoeg altijd voor 

iedereen een device be-

schikbaar. Bovendien 

zitten we dan niet meer 

met de grote computers 

(met kasten) in de mid-

denruimte. De Chrome-

books komen in één mooi 

kar, dus het staat ook nog 

eens veel netter.  

De overgang naar de 

Chromebooks betekent 

ook dat we met Prowise 

kunnen werken. Dit zijn 

oefenprogramma’s zoals 

Word en Birds (Engels) en 

Rekentuintje. We werken 

er nu ook al mee met 

sommige kinderen. De 

kinderen hebben een 

briefje meegekregen. Er 

zijn ook een paar blijven 

liggen. Na de vakantie 

geven we die alsnog mee. 

We willen jullie vragen 

het strookje in te vullen 

en weer mee terug te ge-

ven aan uw kind(eren).  

Juf Minoesch 

Juf Minoesch komt na de 

vakantie weer op school 

om kinderen te begelei-

den. We vinden het be-

langrijk dat de extra zorg 

die zij aan kinderen geeft 

weer wordt opgepakt.  

Juf Bernarda 

Iedere donderdagochtend 

begeleide juf Bernard,  

een groepje kinderen in 

de onderbouw. Zij gaat 

meer werken in Witmar-

sum wat betekent dat ze 

de uren in Baard niet 

meer in kan vullen. We 

gaan haar en haar exper-

tise op het gebied van het 

jonge kind missen.  

Juf Jeltsje 

Gelukkig hebben we wel 

gelijk een nieuwe goede 

onderbouwkracht weten 

te vinden. Juf Jeltsje Kra-

mer komt nu iedere vrij-

dagochtend om deze 

groep te ondersteunen. 

De kinderen kennen juf 

Jeltsje al een beetje, want 

zij werkt ook in Jorwert in 

de onderbouw. Welkom! 

Korte berichten  

http://twitter.com/destjelp
http://facebook.com/destjelp
http://facebook.com/destjelp
http://twitter.com/destjelp


En verder... 
Toetsen  

Zoals al eerder in de nieuwsbrief vermeld, 

toetsen we vanaf dit jaar niet meer met Ci-

to, maar met IEP. Voor de eindtoets waren 

we al een poosje overgestapt op IEP. We 

ervaren de toetsen van IEP als beter pas-

send bij ons onderwijs. De toetsen van IEP 

kun je het hele jaar door afnemen. Je toetst 

dus wanneer de leerling daar aan toe is. Dat 

kan eerder zijn, om te kijken of je misschien 

meer uitdaging moet bieden. Het kan ook 

later, omdat de leerling er langer over deed 

om zich de stof eigen te maken. Voor ons 

was het de bedoeling om deze eerste keer 

wel zoveel mogelijk in januari te toetsen, 

zodat wij en de kinderen aan de nieuwe 

toetsen kunnen wennen.  

 

Corona gooide ook hier roet in het eten. We 

toetsen nu de tweede week na de voorjaars-

vakantie. We zijn dan weer even naar school 

geweest en kunnen zien waar we met z’n 

allen staan. De resultaten kunnen niet mee 

in het portfolio, maar wel tijdens de ouder– 

kindgesprekken worden besproken. Infor-

matie over de toetsen voor ouders 

kunnen jullie via deze link vinden.  

Naast de vakken taal/ rekenen vullen de 

kinderen ook een vragenlijst in waarbij ge-

keken wordt naar: creatief vermogen, soci-

aal emotionele ontwikkeling en leeraanpak. 

Met deze vragenlijsten is een deel van de 

kinderen al wel gestart. Ook deze bevindin-

gen zien jullie tijdens de gesprekken.  

Een fijne voorjaarsvakantie! 

Team de Stjelp  

https://www.bureau-

ice.nl/basisonderwijs/voor-

ouders/#informatie-iep-lvs 

Ouder en kindgesprekken 

Maandag 15 maart en woensdag 17 maart 

zijn de ouder en kindgesprekken.  

Graag horen we van de midden– en boven-

bouw of er een voorkeur is voor één van 

deze dagen.  

De onderbouw heeft de gesprekken op 

woensdag 17 maart gepland. Mocht die da-

tum niet lukken, dan graag even contact 

opnemen met de leerkrachten.  

De week na de vakantie maken een indeling.  

En laten we weten hoe we dit gaan organi-

seren.  

 

 

Regioschool  

Het filmpje, de poster, de flyertekst en de 

toegezegde PowerPoint staan op de website 

van de school. Alles staat onder het kopje 

Regioschool. Op de homepage het rode op-

vallende blok.  

Mochten er vragen zijn, zorgen leven of wil 

je iets bespreken: maandag 1 maart en dins-

dag 2 maart zijn er vragenuurtjes.  

1 maart van 16:00 uur tot 17:00 uur 

2 maart van 8:30 uur tot 9:15 uur 

Mochten jullie hier gebruik van willen ma-

ken, stuur dan even een mailtje naar school. 

Wel een vraag, maar passen de momenten 

niet? Geef dit dan even aan.  


