Nieuwsbrief
12-09-2018

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

Agenda

Hierbij weer een nieuwe nieuwsbrief met informatie, reminders en
leuke weetjes. Mochten er vragen of onduidelijkheden zijn, laat
het dan gerust even weten.

Vrij. 14 september

Met vriendelijke groet, Middenbouw naar Escher
Team de Stjelp

Korte berichten.
GVO
Juf Sybirg van GVO moet
een operatie ondergaan.
Volgende week is Sybrig
er nog, maar daarna is zij
waarschijnlijk 6 weken
afwezig. Sybrig we hopen op een spoedig herstel en beterschap! Er
wordt gekeken naar
eventuele vervanging.

ma. & di. 17 –18 september
Kennismakingsgesprekken

dag buiten aan het werk.
Pas je kleding daar dus
op aan! De kinderen
hebben vandaag een
briefje meegekregen
met meer informatie
over deze dag en deze
komt ook nog over de
mail naar jullie toe.
Bieb
Deze week hebben we
met onze leesconsulent
besproken welke boeken
we graag op school zouden willen hebben. Margriet stelt nu een collectie samen en we verwachten eind september/ begin oktober zo’n
200 nieuwe boeken te
hebben op school!

Kannoetvoorstelling
25 sept. gaat groep 4 t/
m 8 naar een voorstelling over de Kannoet.
We hebben nog niet voldoende rijders. Zijn er
misschien pakes en beppes die gezellig mee willen? De voorstelling is in
Wommels van 13:00 uur
tot 14:00 uur. We
vetrekken 12:40 uur en Escher
zijn rond 14:15 weer te- Vrijdag gaan de kinderen
rug.
van de middenbouw in
de bus naar het Fries
Buitenlesdag
Museum om daar naar
Maandag is de primeur, de expositie rondom Esde eerste buitenlesdag
cher te gaan.
gaat dan plaatsvinden.
Op 24 sept. komt er een
Deze dag ben je de hele gastdocent een ver-

volgles geven. De kinderen gaan dan met
drukinkt aan de slag. Dit
wil niet uit kleding. We
hebben wel een aantal
schorten, maar wellicht
ook goed om even rekening te houden met de
kleding. Doe in ieder geval niet je nieuwste trui
aan.

Met ouders en kinderen!

KBW
Vanaf 1 oktober start de
Kinderboekenweek . Het
thema dit jaar is
‘Vriendschap’/ ‘Kom er
bij’. We hebben deze
weken extra veel aandacht voor het lezen.
Ook thuis (voor)lezen
helpt bij het leren lezen.
In de bijlage een interessant artikel hierover, deze willen wij graag met
jullie delen.

Dinsdag 9 okt.

Dinsdag 25 september
Theatervoorstelling
Vrijdagmiddag 28 sept.
Presentatie Gouden weken
Maandag 1 okt.
19:30 uur informatieavond
Groep 8 voorlichting

Inloopochtend
22 okt. t/m 26 okt.
Herfstvakantie!

Gym
We gymmen vanaf deze
week in de zaal. Vergeet
je gymspullen niet op
woensdag!
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FryslanPhoto Festival
Afgelopen dinsdag hebben de kinderen een workshop gevolgd over het maken
van portretten. Er zijn prachtige foto’s van en door de kinderen gemaakt. In eerste
instantie zou een deel van de foto’s te bewonderen zijn bij de expositie in de Oldehove, maar omdat het
resultaat zo mooi is en wij de enige school zijn. Wordt van ieder kind een portretfoto geëxposeerd. Dat
betekent dat er een foto hangt die je hebt gemaakt/ bedacht en dat er een foto met jouw portret hangt.
Mits je dit natuurlijk wilt!
Heb je bezwaar en wil je beslist niet dat jouw foto wordt geëxposeerd, laat het dan even weten!
School krijgt de foto’s zelf ook. Wij krijgen meerdere foto’s en misschien is er dus een kleine sneakpreview tijdens de mini-tentoonstelling over de Gouden weken vrijdag 28 september.
Oudergesprekken
In onderstaande tabel de indeling voor de ouder(s)-kind-leerkracht gesprekken. Mocht u op het tijdstip
waarop u staat niet kunnen, probeer dan eerst onderling te ruilen. Graag wel even doorgeven aan de leerkracht. Lukt dat niet, neem dan ook even contact op met de leerkracht om evt. op een andere datum iets
te plannen.
Tijdens deze gesprekjes maken we kennis met elkaar en kun je vragen verwachten zoals:

Wat wil je graag leren?

Wat zou je willen veranderen in de klas?

Wat verwacht je van dit schooljaar?

Wat kun je erg goed?

Wat vind je moeilijk?
Ouders kunnen de kinderen aanvullen of aangeven wat zij denken. Ook zijn wij natuurlijk nieuwsgierig wat
jullie verwachten van het schooljaar en of jullie leuke ideeën hebben voor de school.

