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We hopen dat iedereen goede Kerstdagen heeft gehad. Via deze 

weg een paar korte algemene mededelingen. De meeste informatie 

wat betreft het thuisonderwijs wordt per bouw verstuurd. 

        

Met vriendelijke groet, 

Team de Stjelp  

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

 

Woensdag 6 januari  

Kerstboomactie 

Donderdag 7 januari  

Ontmoeting Jorwert/ Baard  

 

 

Agenda 

Inloop 4 januari/ werkpakketjes 

Maandag 4 januari kunnen de kinderen hun pakketjes 

werk ophalen. We willen dat graag verantwoord doen, 

daarom willen we iedereen het volgende vragen: 

• Kom alleen als je geen klachten hebt en de afgelo-

pen periode niet in contact bent geweest met ie-

mand die positief is getest.  

• De onderbouw graag gebruik maken van de eigen 

ingang. De middenbouw van de nooduitgang van 

hun eigen lokaal. De bovenbouw gebruikt de deur 

van het lokaal die uitkomt op het plein.  

• We geven er de voorkeur aan wanneer de onder– 

en middenbouw tussen 8:30 en 9:30 uur komt. De 

bovenbouw is dan nl. online als het goed is en dus 

spreiden we zo automatische de toestroom een 

beetje.  

• Zie je dat er in het lokaal al best veel kinderen zijn, 

wacht dan even buiten.  

 

Kun je niet komen of wil je liever niet komen 4 januari, 

maar wil je wel graag je pakketje omdat je thuis bijv. 

geen printer hebt. Laat het dan weten, dan bezorgen we 

het bij jullie thuis.  

Online contactmomenten leerlingen  

Een kleine wijziging ten opzichte van de laatste nieuws-

brief, wat betreft de contactmomenten met de hele 

groep.  

Voor de bovenbouw verandert er niets. Zij hebben 

maandag en donderdag om half negen.  

De middenbouw verandert wel. De momenten zijn op 

dinsdag en donderdag i.p.v. maandag en donderdag. De 

maandag was voor een aantal kinderen lastig en het idee 

is juist dat iedereen elkaar even kan zien. Dus midden-

bouw dinsdag en donderdag om 9:15 uur. Meester Jan 

Tiede stuurt verdere informatie naar jullie toe. 

De onderbouw werd in de vorige nieuwsbrief ook ge-

noemd, maar we kiezen er voor dat even wat individue-

ler aan te pakken en een enkele keer misschien als 

groep. Verdere informatie krijgen jullie ook van Juf Syts-

ke en juf Renske.  

Ouders  

De vorige periode hebben we ook online met ouders 

afgesproken. Dit keer bellen we even, dat zal woensdag 

of donderdag zijn. We horen dan graag hoe het gaat 

waar jullie tegenaan lopen. Sommige dingen zijn zoals ze 

zijn, maar er zijn misschien ook dingen waar we elkaar 

wellicht wel kunnen helpen.  

Thuisonderwijs 
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Kort  
Agenda (Kerstboom/ informatieavond) 

Voor volgende week stonden er twee 

activiteiten gepland; de Kerstboomactie 

en een informatie/ pubquiz avond voor 

de scholen van Baard en Jorwert. Beide 

vinden geen doorgang deze week.  

Kerstbomen kunnen niet op school wor-

den ingeleverd! Dit gaat dus helemaal 

niet door.  

De informatieavond zal later plaatsvin-

den en indien nodig in een andere vorm. 

We sturen jullie als ouders van Baard en 

Jorwert hierover nog een bericht.  

Noodopvang 

Wanneer er één ouder een cruciaal be-

roep heeft mag er gebruik worden ge-

maakt van noodopvang. School organi-

seert dit tijdens schooluren. Buiten de 

school uren doet de kinderopvang dit.  

Uitgangspunt is wel dat ook ouders 

waarvan één ouder een cruciaal beroep 

heeft, opvang zoveel als mogelijk thuis 

proberen te regelen. 

Wanneer je gebruik wil maken van de 

noodopvang, dan graag dit tijdig door-

geven aan Jetske.  

Bootcamp  

Voor de bovenbouw werd zaterdag 19 

december door een paar sportieve 

dorpbewoners een (kinder)bootcamp 

georganiseerd. Er deden veel kinderen 

mee. Hierbij een paar foto’s. Het smaak-

te zeker naar meer. Uit voorzorg ging de 

tweede keer niet door, laten we hopen 

dat ook dit snel weer wel kan.  

Fietstocht  

We hopen dat iedereen een beetje 

heeft kunnen genieten van de fiets– 

wandeltocht tijdens de Kerstperiode. 

Het weer had wat beter gekund. De 

kaartjes zijn inmiddels weg.  

De beste winsken foar it nije jier! 

Team de Stjelp  

Vloeren  

Tijdens de vakantie zijn de vloeren 

in de was gezet en is er door Ma-

rieke extra schoongemaakt. Wat 

dat betreft zijn we er klaar voor! 


