Nieuwsbrief
04-09-2017

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

Agenda

De kinderen zijn druk aan het werk rondom het thema; Engeland.
Na een week opstarten zijn wij en de meeste kinderen alweer he-

lemaal gewend aan het schoolritme. In deze nieuwsbrief een aantal Woensdag 20 september
zaken op een rijtje wat betreft de komende

Middag + avond

weken.

Gouden week gesprekken.
Vrijdag 22 september

Met vriendelijke groet,

13:30-14:30 uur
Afsluiting Gouden weken
Maandag 2 oktober

Korte berichten.
Welkom op school!

hebben we dit jaar de
jaarvergadering en inforColin is vorige week
woensdag bij ons gestart matieavond op één
op school. Welkom Co- avond.
lin! We wensen jou een Dit zal zijn dinsdag 3 okhele leuke en leerzame tober om 19:30 uur.
tijd toe op ‘De Stjelp’.
De OR en MR en teamleden zullen hun jaarverslagen en plannen preJaarvergadering en insenteren voor het koformatieavond.
mende jaar. Ook de
Het begin van het
school geeft informatie
schooljaar is vaak een
over het komende
drukke periode; Gouden schooljaar.
Wekengesprekken, informatieavond van
school, jaarvergadering Portfolio’s/ doelenboek
OR/ MR, afsluiting Gou- We hebben nog niet alle
den Weken en KBW. Om portfolio’s en doeleniedereen een beetje te
boekjes binnen. De kinontlasten en zo de opderen graag meegeven.
komst groot te houden,

Leerlingen hele dag vrij!
i.v.m. studiedag.

GVO
In de vorige nieuwsbrief
stond dat groep 4-5 GVO
heeft. Dit moet groep 34-5 zijn. Mocht u er bezwaar tegen hebben dat
uw kind GVO of in de
bovenbouw HVO volgt,
dan kunt u dit bij ons
aangeven.

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

Ouderparticipatie

Vrijdag 20 oktober

De kinderen krijgen volgende week het ouderparticipatie boekje mee.
Zonder deze hulp zou de
school er heel anders
uitzien, bij deze alvast
bedankt! Wilt u het
boekje voor 1 oktober
weer inleveren?

-Ontruimingsoefening
-Juf Anneke viert verjaardag
23 t/m 27 oktober
Herfstvakantie!
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Vakantie– en margedagen
De kalender is in de maak. Veel ouders vinden de kalender vooral ook handig om
de vakanties en vrije dagen alvast te weten i.v.m. werk/ oppas. Op de website kunt de
schoolvakanties vinden.
Naast de vakantiedagen zijn er margedagen. Deze dagen zijn voor de kinderen een vrije dag en voor de
school een dag waarop bijvoorbeeld scholing kan worden gevolgd. De school is er verantwoordelijk voor dat
leerlingen voldoende uren naar school gaan en dat er voldoende uren zijn voor de professionalisering van
leerkrachten.
Op verzoek van teamleden/ MR en OMR hebben we getracht deze zoveel mogelijk over verschillende dagen
te verspreiden en aan (lange) weekenden vast te plakken. Zo kunnen ouders bijv. eerder op vakantie of een
lang weekendje weg. Voor teamleden is spreiding prettig, omdat dan niet steeds dezelfde leerkrachten op
hun vrije dag terug hoeven te komen.
Verder zijn we afhankelijk van organisaties buiten school (bijeenkomsten van Jenaplan en Gearhing bijv.) en
cursusleiders. Het blijft daardoor lastig om voor iedereen alle margedagen op handige momenten in te
zetten. Dit jaar hadden we naast de al ingevulde dagen nog 2 dagen over om vrij in te vullen. Eén gaat altijd
naar de vrijdag van de merke, de andere hebben we dit jaar voor de voorjaarsvakantie gezet.
Maandag 2 oktober

Hele dag

Scholing

Donderdag 5 oktober

Hele dag (U ontvangt hierover nog een brief)

Staking

23 t/m 27 okt.

Herfstvakantie

-

Woensdag 22 november

Hele dag

Gearhing-dag

Vrijdag 22 december

‘s middags vrij

(kinderen gaan donderdagavond naar school)

25 dec. t/m 5 januari

Kerstvakantie

-

Vrijdag 23 febr,

Hele dag

Marge-dag

26 febr. t/m 2 maart

Voorjaarsvakantie

-

Woensdag 7 maart

Hele dag

Jenaplanconferentie

Donderdag 29 maart

Hele dag

Scholing

30 maart t/m 2 april

Paasweekend

-

27 april t/m 6 mei

Meivakantie

-

10 en 11 mei

Hemelvaartweekend

-

Maandag 21 mei

Pinksteren

-

Vrijdag 8 juni

Hele dag

Merke (Marge-dag)

Vrijdag 20 juli

Hele dag

En zomervakantie!

Indeling gesprekken Gouden Weken
Woensdag 20 september
Hieronder staat de indeling van de gesprekken. In de vorige
nieuwsbrief hebben we gevraagd door te geven wanneer u niet op
middag of avond kunt, hier hebben we rekening mee gehouden.
Mocht u toch op een tijdstip zijn ingedeeld waarop u niet kunt, dan
zou u onderling kunnen ruilen, geef dit dan wel even door aan de
leerkracht. Lukt dit niet, neem dan even contact op met de leerkracht om te kijken hoe het wel gepland zou kunnen worden.
Tijd

OB

MB

BB

14:30

Baban

Jurre

Rens

14:45

Bawan

Silve

Berrit

15:00

Dylan

Tjalle

Welmoed

15:15

Yde

Esmee

Elisa

15:30

Annewietske

Ties

Anna

15:45

Mirthe

Hester

Hilde

16:00

Marit

Allard

16:15

Hielke

Sander

16:30

Thomas

Hester D.

‘s Avonds
19:30

Hilwert

Tjitte

19:45

Ale

Wieger

20:00

Thijmen

Fardau K.

20:15

Job

Fardau O.

20:30

Bas

Sybrig

20:45

Fedde

Doutsen

21:00

Yvet

Open ochtend
Maandag 9 oktober is er een open
ochtend. Het eerste uur van de
dag is iedereen van harte welkom
om in de groep mee te draaien.
We volgen het gewone programma deze dag.

