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We zijn gestart! Wat fijn om iedereen weer te kunnen verwelko-

men. Hierbij de eerste nieuwsbrief, zodat iedereen gelijk goed op 

de hoogte is. 

 

Met vriendelijke groet, 

Team de Stjelp  

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

 

Woensdag 13 september  

8:30-9:30 uur.  

Koffieochtend met Feikje 

Woensdag 20 september 

Middag + avond  

Gouden week gesprekken.  

Vrijdag 22 september  

13:30-14:30 uur 

Afsluiting Gouden weken  

Maandag 2 oktober  

Leerlingen hele dag vrij! 

i.v.m. studiedag. 

Dinsdag 3 oktober   

-Start Kinderboekenweek  

-19:30 uur  

Informatie avond 

Maandag 9 oktober 

8:30-9:30 uur   

Open ochtend  

Woensdag 18 oktober  

Afsluiting kinderboekenweek 

Vrijdag 20 oktober  

-Ontruimingsoefening 

-Juf Anneke viert verjaardag 

23 t/m 27 oktober  

Herfstvakantie! 

Agenda 

Korte berichten. 

Baby nieuws! 

Juf Sytske is in de vakan-

tie bevallen van een 

dochter; Mette Ylse. 

Moeder en dochter ma-

ken het goed. Geweldig 

nieuws en ook via deze 

weg onze felicitaties! 

 

 

 

 

Meer baby-nieuws! 

Het schooljaar beginnen 

we met nog meer gewel-

dig baby-nieuws, want 

juf Sjoukje is in verwach-

ting! Wij wensen Sjoukje  

een goede zwanger-

schap toe en ook voor 

haar uiteraard de felici-

taties! 

Optocht Easterlittens 

Deze week is de merke 

in Oosterlittens. Een 

paar kinderen van school 

doen mee met de op-

tocht en uiteraard willen 

we dat zien. Het thema 

is “Oars as oars”. Dit be-

tekent dat de optocht 

ook op een ander mo-

ment plaatsvindt.  

Donderdag (a.s.) om 

9:00 uur. Wie zou kun-

nen rijden? Om 8:50 uur 

willen we rijden. School 

start gewoon om 8:30 

uur en de bovenbouw 

gaat op de fiets.   

 

Koffieochtend  

Woensdag 13 september 

is er een koffieochtend 

van 8:30 uur tot 9:30 

uur. Feikje Toering de 

directrice van ons On-

derwijsteam is dan op 

school en de koffie staat 

klaar. Mocht u vragen 

hebben, zaken willen 

bespreken of het ge-

woon eens over school 

willen hebben, dan bent 

u van harte welkom om 

aan te schuiven.  

Gym/ HVO/ GVO   

De kinderen hebben op 

donderdag gym.  

Groep 6-7-8 voor de 

lunchpauze, groep 1 t/m 

5 na de lunch. Eerst ge-

woon op het veld.  

Groep 4-5 heeft donder-

dag aan het einde van de 

ochtend GVO.  

Groep 6-7-8 heeft dins-

dag 8:30 uur HVO.  
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Gouden weken 

De eerste weken staan in het teken van ‘De gouden weken’ met als dit jaar  

het thema ‘Engeland’. Deze weken gebruiken we om de basis van de groep goed  

neer te zetten; bij wie zit ik in de groep, hoe werken we in deze bouw, wat is gelijk gebleven, wat is er an-

ders, wat zijn de regels en afspraken.  Ook is er altijd een gesprekje met jullie als ouder(s). Deze staan ge-

pland op 20 september ’s middags en ’s avonds. Mocht u één van deze momenten niet kunnen (of beide), 

dan graag deze week even doorgeven.   

 

Via deze weg willen we jullie ook alvast uitnodigen voor de afsluiting van de Gouden weken. Vrijdag 22 sep-

tember geven de kinderen een korte voorstelling met afsluitend een kopje thee met wat lekkers voor ie-

dereen. De voorstelling + high tea zal plaatsvinden om 13:30 uur tot 14:30 uur. Via deze weg willen we laten 

zien wat we deze weken hebben gedaan, maar jullie als ouders ook (alvast) bedanken voor alles wat jullie 

altijd voor ons doen.  

 

Onderwijs inhoudelijke zaken.  

Taalbeleid.  

Het eerste deel van het jaar gaan we als team het taalbeleid eens flink onder de loep nemen. Hoe kunnen we 

bijvoorbeeld spelling en het schrijven van teksten goed met elkaar integreren en wat spreken we af m.b.t. 

Fries en Engels. Een heel groot en breed beleidsstuk, maar ook een hele belangrijke om weer eens kritisch 

naar te kijken. We gaan er gelijk morgen mee aan de slag in ons eerste overleg.  

Kindgesprekken  

Zoals u in de agenda van de nieuwsbrief kunt lezen, hebben de kinderen 2 oktober vrij. Als team hebben wij 

dan een scholing. De scholing gaat over kindgesprekken, een belangrijk onderdeel van ons onderwijs. We 

willen hier (nog) meer uithalen. De scholing richt zich op de organisatie en het voeren van deze gesprekken. 

Samen met de school van Winsum volgen wij deze scholing.  

Leerlingarena 

Vorig schooljaar hebben we met een aantal leerlingen een leerlingarena gehouden om het continurooster te 

evalueren. Dit jaar hebben we ook twee leerlingarena’s ingepland. De eerste zal zijn op 11 oktober. De leer-

lingen die daar aan deelnemen zullen t.z.t. hierover bericht krijgen. De arena kan zich deze keer bijvoorbeeld 

richten op het taal-stuk wat we willen opfrissen. Zo betrekken we de leerlingen ook bij ons onderwijsinhou-

delijke zaken.  

  

Portfolio’s en  doe-

lenboekje 

Willen jullie de kin-

deren hun portfolio’s 

en doelenboekjes 

weer meegeven? 

Rijders! 

Voor donderdag 7 sept. zoeken we 

nog rijders. Om 8:45 uur rijden.  

Vrij! 

Twee oktober zijn de leerlingen vrij! 

Bedankt! 

We willen iedereen bedanken voor 

de hulp om de school startklaar te 

maken. Het is heel fijn om het 

schooljaar netjes en opgeruimd te 

kunnen starten! 

Open ochtend 

Maandag 9 oktober is er een open och-

tend. Het eerste uur van de dag is ieder-

een van harte welkom om in de groep 

mee te draaien. We volgen het gewone 

programma van deze dag.  



Eerste schooldag  

Baban, Anne Wietske en Yde waren vandaag voor het eerst op school. 

Welkom op ‘De Stjelp’. We hopen dat jullie een hele leerzame en leuke tijd zul-

len hebben bij ons op school.  

De eerste schooldag is altijd even opstarten, maar toch is er al heel veel gedaan.  

Hierbij een paar foto’s! 

A nice cup of 

tea and a  

cup-cake! 



Alex Peltikian (voorzitter raad van 

bestuur Gearhing) kwam langs 

om ons een mooi schooljaar toe 

te wensen.  

Engelse drop maken (en eten) met 

nieuwe maatjes! 


