
Nieuwsbrief 
11-04-2017 

twitter.com/destjelp facebook.com/destjelp 

Adres: Oan ’e Kamp 6, 8834 XM Baard | Tel: 0517-341998 | Nood: 06-16174786 

E-mail: stjelp@gearhing.net | Website: www.destjelp.nl 

Via deze weg willen wij jullie over een aantal zaken informeren, 

jullie hulp vragen en jullie een heel fijn Paasweekend toewensen! 

 

Met vriendelijke groet, 

Team de Stjelp  

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

14 t/m 17 april Pasen 

Leerlingen vrij  

18 en 19 april  

Groep 8 eindtoets  

Vrijdag 21 april  

Koningsspelen/ zaaien   

24 t/m 28 april  

Meivakantie 

1 mei  

Start thema Greidhoeke 

Goes Onderwijs 

4 mei  

Vilt uitje > schaapsherder 

bezoek.  

5 mei  

Leerlingen vrij 

19 mei  

Schoolfotograaf 

24 mei  

Feestelijke ouderavond 

25 t/m 28 mei  

Hemelvaartweekend, lln. vrij 

31 mei t/m 2 juni  

Schoolkamp groep 6-7-8 

1 juni  

Schoolreisje  

5 t/m 9 juni lln. vrij! 

Agenda 

Korte berichten  

Nieuwe leerling 

Deze week is Bawan Faraj 

bij ons op school begon-

nen. Welkom! 

Bawan zit in groep 1 en na 

een periode proef te heb-

ben gedraaid, had hij ont-

zettend veel zin om hier te 

starten.  

IEP toets 

Dit jaar maakt groep 8 niet 

de Eind-Cito toets maar de 

IEP-toets. Deze past beter 

bij de kinderen en wordt 

niet in drie, maar in twee 

ochtenden afgenomen.  

Dit is dinsdag 18 april en 

woensdag 19 april.  

De bovenbouw zit dan al-

leen met juf Jetske in een 

lokaal. Dinsdagochtend  

wordt groep 6-7 door 

juf Sjoukje en juf Rens-

ke opgevangen. Mees-

ter Ruben is er die 

week nl. niet i.v.m. een 

toetsweek.  

Bloemen en planten 

De afgelopen weken 

hebben we gewerkt 

over bloemen en plan-

ten. Dinsdag krijgen de 

leerlingen een gastles. 

Tijdens deze les wordt 

o.a. iets verteld over 

bijen en honing. Vrijdag 

21 april gaan de kin-

deren een steentje bij-

dragen aan het Bijen-

FlinterLint. Ze gaan te-

genover het café een 

stukje land inzaaien. En 

dan maar hopen op 

veel mooie bloemen! 

Koningsspelen 

21 april is de dag van 

de Koningsspelen. Wij 

starten deze dag met 

een ontbijtje op 

school. Gaan daarna 

zaaien en ‘s middags 

doen we Kongingsspe-

len spelletjes. Kin-

deren zijn gewoon om 

14:30 uur uit. Neem 

dus wel een lunchbox 

mee.  

GVO/ HVO 

Ook voor volgend jaar 

vragen we weer HVO 

en GVO aan. Mocht u 

bezwaar hebben dat 

uw kind aan deze les-

sen deelneemt, dan 

kunt u dit bij de leer-

kracht aangeven.  
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Rijders gezocht Viltproject/ De boer op 

Samen met Truus Huijbregts gaan de kinderen van onze basisschool een mooi  

kunstwerk maken. Dit kunstwerk wordt aangeboden aan de gemeente Leeuwarden  

door de 10 dorpen die daar door de gemeentelijk fusie onder Leeuwarden zullen gaan vallen. De zes scho-
len van deze dorpen helpen allemaal mee om het kunstwerk te maken. Met het kunstwerk willen we de 
gemeente laten zien wat er zo mooi is aan deze omgeving en dat ze daar zuinig mee om moeten gaan.  

Naast het kijken naar je eigen omgeving is het voor de leerlingen mooi om kennis te maken rondom het 
proces van het vilten.  

We willen in het kader van dit project op bezoek bij een schaapsherder, want daar begint het allemaal. Dit 
bezoek is 4 mei in Mantgum. Groep 1 t/m 5 vertrekt om 11:50 uur en is om 12:45 uur weer terug. Groep 6 
t/m 8 gaat op de fiets. Wie kan met groep 1 t/m 5 meerijden? Graag doorgeven! 

 

Voor het Greidhoeke project gaan de we ook de boer op. We gaan de skries (en ook andere vogels) 
spotten. Woensdag 3 mei brengen we een bezoekje aan boer Auke op de Him. Groep 6-7-8 gaat op de 
fiets, voor groep 1 t/m 5 zoeken we vervoer. Groep 1/2/3 vertrekt om 9:10 uur en is rond 10:20 terug. 
Groep 4/5 vertrekt om 10:20 en komt 11:35 uur terug. Wie kan rijden? Graag even mailen of doorgeven 
aan de leerkracht.   

Voetbal  

Het schoolvoetbaltoernooi is dit jaar op 27 april. Namens De Stjelp 

zullen de volgende teams meedoen: 

4 tegen 4 meisjes (middenbouw) 

Esther Karsten—Berrit Jepkema—Fardau Kuiper– Anna de Roo  

4 tegen 4 jongens (middenbouw) 

Allard van der Tol– Ale Reitsma– Hilwert Kuiper– Jurre Jepkema 

7 tegen 7 (bovenbouw) 

Tjitte Reitsma– Micaella De Pascual– Jens Jepkema– Reinder Meulenaar– Elisa de Roo– Joost Bos– Wieger 

Kuiper– Sander van der Tol 

Heel veel succes, maar vooral ook heel veel plezier jongens en meisjes! 

Enkele teams hebben nog wel een coach nodig! 

 

WilleWike  

Hasto sin oan in maaiefakânsje op Skylge fol wille, spultsjes en nije freonen?!  

Jou dy dan hjoed noch op foar de Willewike! De Willewike is in fiifdaags kamp foar  

groep 6,7 en 8 fan de basisskoalle. Moarns binne we dwaande mei Frysk yn de breedste  

sin fan it wurd. Middeis en jûns gean we it eilân oer, tink hjirby oan in GPS-tocht, in kampfjoer krabfange, 

flaggerôf of fuotbalje op it strân ensafuorthinne. De Willewike bestiet al 15 jier en wurdt stipe troch Pro-

vinsje Fryslân. De Willewike is fan 21 oant en mei 26 april. Sjoch foar foto's en/of mear ynformaasje op ús 

Facebook of www.willewike.nl. Wy hoopje jim te sjen op Willewike, oant dan!  

 

De lieding fan WilleWike 

Er is een journaal gemaakt 

over het GreidhoekeGoesOn-

derwijs project, volg de link om 

het te bekijken. 

https://www.youtube.com/

watch?v=zyb1jQZAYAU 

http://www.willewike.nl/


Foto’s  

Stembureau De Stjelp 

Open dag  

Gevonden  

In de tuin. 



Schierstins 


