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Nieuwsbrief 
13-11-2020 

 

In een andere lay-out dan gewoonlijk een nieuwsbrief. Na 

een week thuisonderwijs met veel Parro-berichten, zijn we 

nu weer heerlijk op school en is er een ouderwetse 

nieuwsbrief met alles weer even op een rijtje, reminders en 

nieuwtjes. We hopen jullie zo voldoende te hebben 

geïnformeerd.  

Met vriendelijke groet, 

Team De Stjelp  

Rots en Water  

Vandaag volgde de bovenbouw weer een les Rots & Water. 

Rots & Water is een training die inspeelt op communicatieve en 

sociale vaardigheden. Er is veel aandacht voor zelfvertrouwen 

en weerbaarheid. De training draagt daardoor o.a. ook bij aan 

het voorkomen van pestgedrag, uitsluiting, meeloopgedrag en 

conflicten. De kinderen zijn erg enthousiast.  

Kiezel en Drup 

We zagen de middenbouw de Rots & Water lessen met grote 

interesse zijdelings bekijken. We hebben leuk nieuws voor ze. Zij 

mogen ook los met meester Alle Jan. Vanaf volgende week 

krijgen zij ook deze training, speciaal gericht op wat jongere 

kinderen. Ouders krijgen nog wat meer informatie via een brief 

speciaal over Kiezel & Drup. Vrijdag 20 nov. starten de lessen.   

Donderdag  

Op de donderdag werken we altijd in twee groepen. Groep 1 

t/m 4 zit dan bij elkaar en groep 5 t/m 8. Dit trekt best wel een 

zware wissel op iedereen merken we. Zeker met de twee drukke 

(stressvolle) maanden die er komen, is het dan ook mooi dat 

meester Jan Tiede tot de Kerstvakantie extra gaat en kan 

 

Kort nieuws 
 

 

Agenda  

Maandag 23 november  

Schoolarts 

Kinderen die het betreft 

zullen een oproep 

ontvangen. 

Vrijdag 4 december 

Sinterklaasfeest op school 

 

Donderdag 10 december 

aciviteit met Jorwert 

 

Vrijdag 18 december 

Kerstviering  

Leerlingen zijn 12 uur uit 

21 december t/m 3 januari 

Kerstvakantie  

 

 

Reminders  

Woensdag 6 januari  

Kerstboomactie  
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werken op de donderdag. We werken dan op donderdag net zoals op de maandag, dinsdag 

en vrijdag.  

 

Nog meer nieuws 

In de wolken 

Vanaf vandaag werken wij en de kinderen op school in the cloud. Hier en daar is het even 

wennen. Zo is bijvoorbeeld Publisher niet meer beschikbaar en is het format van de nieuwsbrief 

verdwenen. Ook kinderen zijn documenten kwijt. Kinderen die nog niet zo ver waren met een 

opdracht, vonden dit geen probleem. Voor anderen was het wel even balen. We gaan er 

vanuit dat we al doende leren en het werken in the Cloud snel onder de knie hebben. 

Wanneer we in het nieuwe jaar (jan./febr. 2021) ook nog allemaal nieuwe Chrome-books 

hebben, zijn we weer helemaal niveau wat ICT betreft.   

Kerstboomactie 

Heel af en toe zien we al een Kerstboom. Een beetje op de zaken vooruitlopend, het opruimen 

van de kerstboom willen wij voor ons rekening nemen. Wanneer u de boom voor 6 januari bij 

de ingang van school neerzet (zonder pot). Wordt deze door de gemeente opgehaald. School 

krijgt voor iedere boom een kleine bijdrage en een boekenbon.  

Weer beter  

Alle teamleden zijn gelukkig weer beter. Hier en daar nog wat vermoeidheidsklachten, maar 

iedereen voelt zich goed genoeg om te werken. Ook juf Minoesch is er weer steeds meer. We 

zijn ontzettend blij dat het team relatief weinig klachten heeft gehad.  

Regioschool  

In het laatste info-bulletin is iedereen geïnformeerd over de laatste stand van zaken. De 

nieuwsbrieven zijn terug te vinden op de site van school. Ook staat daar een document met 

antwoorden op de meest gestelde vragen.  

Inmiddels is ook de werkgroep ‘Concept’  van start gegaan en hebben een eerste bijeenkomst 

gehad. De werkgroep ‘Opvang’ heeft een behoorlijk aantal reacties mogen ontvangen op de 

behoeftepeiling waar zij volgende week weer mee aan de slag gaan. Er wordt hard gewerkt 

en we houden jullie op de hoogte van de ontwikkelingen.  
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