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We hopen dat iedereen een fijne herfstvakantie heeft gehad. Hier-

bij weer een nieuwe nieuwsbrief.  

 

Met vriendelijke groet, 

Team de Stjelp  

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

Nieuws 

Corona  
Om ons heen horen we steeds 
meer en vaker dat mensen zijn 
besmet met het Covid virus. En 
lijkt het virus voor iedereen dich-
terbij te komen.  
 
Maandag hebben we op school 
besproken wat voor gevolgen dit 
alles voor ons heeft. Vanuit de 
RIVD en het ministerie zijn niet 
verplichte aangescherpte maatre-
gelen opgelegd. Zelf hebben we 
contact gelegd met de GGD om 
advies in te winnen. De leeftijd 
van de kinderen maakt echt het 
verschil. De kans op besmetting 
onder en door kinderen van deze 
leeftijd is erg klein.  
 
We blijven volgens de richtlijnen 
van het RIVM werken en houden 
daar strak aan vast. Desinfecteren 
bij de ingangen, 1,5 meter afstand 
voor volwassenen en we wassen 
vaak onze handen. Bij klachten 
blijven we thuis of wanneer ge-

zinsleden klachten hebben. Zie 
hiervoor de beslisboom.  
 
Externen die extra zorg verlenen 
blijven welkom op school. Ook de 
leuke activiteiten voor kinderen 
willen we niet direct per definitie 
niet door laten gaan. We maken 
iedere keer een zorgvuldige afwe-
ging. We vinden het belangrijk dat 
ook deze activiteiten door kunnen 
gaan. Dat het binnen de richtlij-
nen is, is natuurlijk een voorwaar-
de.  
 
De workshop voor de midden-
bouw (1 externe die op afstand 
van leerkrachten en leerlingen 
kan blijven) gaat dus door.  
 
Ook de voorstelling met de kin-
deren van Winsum kan doorgang 
vinden. Bovenbouw gaat op de 
fiets, ouders mogen niet in de 
zaal. De zaal is groot en goed ge-
ventileerd.  
 

De onder– en middenbouw gaat 
met de auto. Rijders dragen 
mondkapjes in de auto en de 
meeste auto’s zijn bezet door 
leerkrachten. We zoeken nog 2 
rijders. 10:40 uur bij school ver-
trekken. Rond 12:30 uur weer te-
rug.  
 
Dinsdag 27 oktober gaan we lam-
pionnen maken met de school van 
Jorwert. Ook hier zijn alleen leer-
krachten betrokken en gaat de 
ene helft naar  
Jorwert en de andere helft naar 
Baard. Zo worden de groepen niet 
te groot. De bovenbouw van 
Baard gaat op de fiets naar Jor-
wert.  
 
De schoonmaakavonden laten we 
niet doorgaan omdat dit met te 
veel volwassenen is.  
We hopen jullie over dit onder-
werp zo voldoende te hebben ge-
ïnformeerd. Mochten er vragen 
zijn, laat het dan gerust weten.   
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IEP/ Cito 

Dit jaar gaan we over op een nieuw leerlingvolgsysteem. Een leerling-

volgsysteem helpt ons om in kaart te brengen wat kinderen goed be-

heersen en wat nog moeilijk is. Jaren hebben we Cito hiervoor ge-

bruikt. Voor de eindtoets gebruikten we al een paar jaar IEP. Dit beviel 

erg goed. IEP is gebruiksvriendelijker en kan meer kindgericht ingezet 

worden. Daarnaast past de visie van IEP beter bij onze school dan die 

van Cito.  

Jullie als ouders krijgen nog steeds inzicht in het leren van de kinderen, 

maar nu met een ander systeem. De grafiekjes tijdens gesprekken krij-

gen een andere vorm, maar zijn er nog wel. Op de site van Iep is ook 

een speciaal deel voor ouders voor meer informatie.  

Donderdag volgen we als team hiervoor een digitale scholing en star-

ten we met de invoering hiervan. De school van Jorwert en Itens doen 

deze scholing ook mee op eigen locatie en maken dezelfde overstap.   

Stage  

Meester Jorrit loopt dit schooljaar bij ons stage. Welkom Jorrit!  

Hij is er deze week de hele week. Daarna zal de stagedag op dinsdag in 

de bovenbouw zijn. Jorrit is tweedejaars Pabostudent.  

 

Regioschool  

Met alle werkgroepen is inmiddels contact gezocht. De werkgroep ver-

keer en opvang zijn al een keer voor overleg bij elkaar geweest. De 

teams hebben elkaar na de vakantie opgezocht en in een bijeenkomst 

verder over onderwijs nagedacht en een gezamenlijke activiteit met de 

kinderen staat volgende week op de agenda. Er wordt hard gewerkt. 

Volgende week kunnen jullie daarom weer een nieuw info-bulletin ver-

wachten.  

 

 

 

Donderdag 22 oktober  

Middenbouw 

workshop Poëzie  

Vrijdag 23 oktober  

Voorstelling Frets  

Dinsdag 27 oktober 

Activiteit met Jorwert 

ma 26 en woe 28 okt.  

Agenda 


