Nieuwsbrief
15-03-2020

Beste ouder(s) / verzorger(s) van de Stjelp,
We voelden het allemaal misschien wel een beetje aankomen. De

Agenda

scholen gaan dicht, we willen verdere verspreiding van het Carona Woensdag 18 maart
-virus voorkomen. In een brief voor het hele Onderwijsteam zijn

Open dag

jullie hierover geïnformeerd.

Vrijdag 20 maart

We beseffen dat de maatregel veel consequenties heeft. Ook voor lln. vrij > margedag
het onderwijs van jullie kinderen. Over hoe wij het onderwijs deze

Donderdag 2 april

week willen oppakken voor jullie kinderen willen we jullie via deze

Feestelijke ouderavond

brief informeren. We hopen dat alles duidelijk is, neem anders
Woensdag 8 april

gerust contact op.
Met vriendelijke groet,

Onderbouw Dekemastate
Vrijdag 10 april t/m
maandag 13 april

Onderwijs.

leerlingen vrij > Paasweekend

Voor alle groepen geldt dat er maandag tussen 9– 11 uur een weektaak klaar
Woe. en dond. 15 en 16 april
ligt. Dit is dus ook voor de onderbouw.
We willen vragen of alle kinderen morgen tussen 9 en 11 uur op school willen komen om spullen op te halen. We geven dan de weektaak mee waarop
de lesstof staat van deze week. Daarnaast kun je de boeken die nodig zijn
ophalen om thuis aan de slag te kunnen. We hebben een breed tijdpad zodat niet iedereen tegelijk op school is. Je pakt je spullen en je gaat weer. Je
bent dus hooguit 10 minuten op school.

Eindtoets groep 8
Vrijdag 24 april
Koningsspelen
Maandag 27 april t/m
dinsdag 5 mei
Mei vakantie

Mochten kinderen ziekte verschijnselen hebben, ben je niet in de gelegenDonderdag 14 mei
heid om spullen van school te halen of doe je dat liever niet, dan graag even
Informatieavond Parro
een berichtje doen. Dan kunnen we het door de brievenbus gooien.

De kinderen kunnen thuis aan de weektaak werken. Lessen van rekenen
staan op Snappet. De kinderen kunnen hier thuis op inloggen.
Of google: Snappet inlog leerling. De lessen die ze moeten maken staan klaar en kunnen ze zo maken.
https://alumno.snappet.org/login?1584287330848=

Ook Nieuwsbegrip wordt online gemaakt.
https://school.nieuwsbegrip.nl/ Of Google: Nieuwsbegrip inlog leerling
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Op de weektaak staat ook welke les je van Nieuwsbegrip maakt.
Veel zaken kunnen dus online. De kinderen krijgen daarom hun wachtwoorden
morgen mee op de weektaak + deze brief voor de adressen van de sites.
Spelling maken de kinderen in een werkboek. Deze haal je dus morgen op samen met de weektaak en een leesboek. De woordjes die geoefend moeten worden gaan ook mee. Online kun je woorden oefenen, maar je kunt ze ook overschrijven of een klasgenootje een telefonisch dictee geven.

Mocht je niet uit een les komen dan zijn de leerkrachten tussen 9 en 11 uur telefonisch bereikbaar voor vragen. Krijg je even geen contact, stuur dan gerust
een appje. Dan bellen we weer even terug. Ben je ‘s middags aan het rekenen,
maar heb je een vraag. Kun je ook altijd even mailen! De bovenbouw kan via het
youtube-kanaal van juf Sjoukje ook instructies volgen. Kanaal kun je vinden:
Youtube sjaukje1
Wie is wanneer te bereiken?

Telefonisch tussen 9-11

Onze mailadressen/ mobiele nummers:

Onderbouw

Middenbouw

Bovenbouw

sjoukje.de.jong@gearhing.net

Ma

Sytske

Jan Tiede

Sjoukje

06-41257171

Di

Renske

Jan Tiede

Sjoukje

Woe

Renske

Sjoukje

Sjoukje

Dond

Renske

Jan Tiede

Jetske

Vrijdag

Sytske

Jan Tiede

Jetske

jan.tiede.bouma@gearhing.net
06-15204687

sytske.van.de.polder@gearhing.net
06-30418181
renske.boschma@gearhing.net
06-31328156
jetske.hettinga@gearhing.net 06-10522807
En verder….
...ook voor groep 1-2 hebben we spullen klaarliggen. En een aparte brief/ weektaak.
…we kunnen niet voor de feestelijke ouderavond oefenen. Deze gaat dus 2 april niet door. We gaan kijken
wanneer dit wel weer kan.
… zoals in de nieuwsbrief van het onderwijsteam is aangegeven is er een leerkracht op school bij hoognodige
opvang. Graag even doorgeven aan Jetske wanMaandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
neer jullie kind(eren) toch naar school gaat of
wanneer je wil overleggen. We zijn niet voltallig
Sjoukje
Jetske
Sjoukje of
Jan Tiede
aanwezig. Vrijdag was een Margedag en waren de
Jetske
Jan Tiede
leerlingen al vrij.
Jetske

