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Hierbij weer een nieuwsbrief met de laatste informatie en een be-

hoorlijk aantal oproepjes. Er staan ons drukke weken te wachten. 

De tijd vliegt voorbij, tot de zomervakantie is het nog maar 8 

weken. We hopen jullie via deze weg weer voldoende te hebben 

geïnformeerd. Mochten er vragen zijn, laat het dan gerust weten.  

 

Met vriendelijke groet, 

Team de Stjelp  

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

 

Dinsdag 25 mei  

Margedag leerlingen vrij i.v.m. 

fusiedag 

Woesdag 26 mei  

Drive-thru  

Donderdag 27 mei  

Gastles onderbouw Kunstkade—  

Schoolfotograaf  

Maandag 31 mei  

Middenbouw online les  

Fries Natuur Museum  -  

Mobiel Planetarium bezoek 

Woensdag 9 juni  

Sportdag o.v.b.  

Donderdag 10 juni  

Buiten workshops  

Vrijdag 11 juni  margedag vervalt, 

gewoon naar school   

Maandag 14 juni  

Margedag (fusie + studiedag) 

Di 15 en woe 16 juni  

Samenlesdagen Jorwert 

Dinsdag 22 juni  

Gastles bovenbouw verkeer 

Vrijdag 25 juni  

Margedag leerlingen vrij  

Verhuisdag fusie 

 

Agenda 

 Schoolfotograaf  

Donderdag 27 mei komt 

de schoolfotograaf om de 

kaartjes met bestelin-

structie te brengen. 

Dan wordt er ook een 

foto van alle kinderen van 

de school genomen, de 

groepsfoto van de boven-

bouw en de afscheidsfoto 

van groep 8. Zij waren de 

vorige keer niet compleet.  

 Première 

Geen feestelijke ouder-

avond dit jaar, maar zoals 

beloofd wel een alterna-

tief. De kinderen hebben 

met z’n allen een prachti-

ge film gemaakt. Deze 

gaat 4 juni in première.  

Alle kinderen zijn vanaf 

17:30 uur van harte wel-

kom op school. Mag na-

tuurlijk in een mooie 

outfit. De kinderen heb-

ben dan eerst een recep-

tie met hapjes, jullie als 

ouders hebben dan de tijd 

om jullie thuis te installe-

ren. Na het kijken van de 

film is er nog een kleine 

afterparty. Om 19:30 uur 

mogen de kinderen wor-

den opgehaald.  

Officiële uitnodiging volgt.  

 

Oproep verhuizen  

Voor de nieuwe Regio-

school moet er de laatste 

weken veel verplaatst, 

opgeruimd en wegge-

gooid worden (ook lichte-

re spullen). Een paar extra 

handen zou ons enorm 

kunnen helpen. Daarom 

een paar data met de 

vraag of jullie een keer 

willen/ kunnen helpen. 

Maandag 5 juli na school-

tijd. Alle schoolsetjes en 

heel veel kasten in contai-

ner goede doel.  

Dinsdag 6 juli na school-

tijd komen de nieuwe 

schoolsets en moeten we 

“verhuisklaar” zijn.  

Woensdag 7 juli komt de 

verhuiswagen vanuit Jor-

wert. Het verhuisbedrijf 

zet alles zoveel mogelijk 

op de juiste plek. Wie wil 

7 juli rond het middaguur 

twee uurtjes helpen  en 

zo wat orde in de mis-

schien wel chaos te 

scheppen om vervolgens 

de laatste schooldag mee 

te kunnen vieren.  

Mochten jullie kunnen 

helpen op één van deze 

momenten, dan graag 

een mailtje naar school.  

Korte berichten  
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En verder... 
Ouderbijdrage 

Afgelopen week heeft de OR weer een overleg gehad en er 
zijn mooie plannen gemaakt voor de laatste schooldag en 
de première. Bij dit overleg kwamen we er ook achter dat 
het ons helemaal is ontgaan om voor dit schooljaar de vrij-
willige ouderbijdrage te vragen. Komt vast door het gekke 
jaar. De activiteiten die met deze bijdrage worden betaald, 
konden ondanks Corona wel doorgaan. Daarom hieronder 
alsnog een oproep:  

Bij deze ontvangt u ons verzoek voor de jaarlijkse vrijwilli-
ge ouderbijdrage (schooljaar 2020-2021). 

De ouderraad vraagt ieder jaar een bijdrage om diverse 
activiteiten mogelijk te maken. Denk hierbij aan de Sinter-
klaas- en kerstviering, uitstapjes en extra activiteiten tij-
dens de projectweken. Ook de aanschaf van materialen 
die gebruikt worden tijdens een project of gedurende het 
schooljaar worden voor een deel vanuit het budget van de 
ouderraad betaald. 

De ouderbijdrage is op vrijwillige basis, maar zonder uw 
bijdrage zijn een heleboel leuke activiteiten niet te realise-
ren. 

 

De bedragen zijn als volgt: 

1 kind €26,- 

2 kinderen €48,- 

3 kinderen €70,- 

4 kinderen €92,- 

Ons IBAN is NL61 RABO 0330.8569.36 t.n.v. St. voorz. OBS 
de Stjelp, Baard. Wilt u zo vriendelijk zijn om uw bijdrage 
over te maken op bovenstaand rekeningnummer, onder 
vermelding van ouderbijdrage 2020/ 2021 en de naam van 
uw kind(eren). 

Het is ook mogelijk om de ouderbijdrage gespreid te beta-
len. Wilt u hiervan gebruik maken, neem dan even contact 
op met Szabina. (szabina@ziggo.nl) 

Alsnog hartelijk dank voor uw bijdrage! 

De OR.  

Fijn Pinksterweekend! 

Nog wat data in het vooruit 

28 en 30 juni ouder– kindgesprekken 

Dinsdag 6 juli gezamenlijke dag met Jorwert 

Woensdag 7 juli laatste schooldag daarna  

zomervakantie! 

Oproep voor première  

Voorafgaand aan de film is er een receptie 

voor de kinderen. Drankjes en hapjes mogen 

dan natuurlijk niet ontbreken. Wie wil een 

schaal met ongeveer 30 lekker tapashapjes 

maken? Hoeft niet ingewikkeld en gewoon 

één soort hapje is prima. Zo kan iedereen met 

een goed gevulde buik de film gaan kijken.  

Graag een mailtje naar school met een tipje 

van de sluier wat het gaat worden. Zodat we 

niet 10 schalen van hetzelfde hebben.  

Mobiel planetarium  

Maandag 31 mei gaan alle kinderen op visite bij Jor-

wert, want daar is een mobiel Planetarium. Super leuk 

en helemaal passend voor de onderbouw, want zij wer-

ken (net als Jorwert) over de ruimte. Het meeste ver-

voer is of wordt geregeld. De bovenbouw gaat op de 

fiets, dus zorg dat je deze de 31e mee hebt! 

 

Vanaf 15 juni werkt de hele school (net als Jorwert) 

over het thema ‘Verkeer’.  


