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Hierbij weer een nieuwsbrief. Met een paar oproepjes en 

mededelingen. We zien elkaar minder, via de nieuwsbrief 

proberen we jullie zo goed mogelijk te informeren. Toch 

zijn er misschien vragen of dingen die besproken moeten 

worden. Schroom dan niet om op wat voor manier dan ook 

contact met ons op te nemen!  

Met vriendelijke groet, 

 

Team de Stjelp  

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

 

Dinsdag 20 woensdag 21  

IEP eindtoets groep 8 

Donderdag 22 april  

Schoolfotograaf  

Vrijdag 23 april  

Koningsspelen 

Dinsdag 27 april  

Vrij i.v.m. Koningsdag  

Maandag 3 mei t/m vrijdag 14 mei 

Meivakantie  

24 en 25 mei  

Pinksteren + margedag lln. Vrij 

Woensdag 9 juni  

Sportdag  

Vrijdag 11 juni  

Margedag lln. vrij  vervalt we gaan 

gewoon naar school 

Maandag 14 juni  

Margedag lln. vrij  

Vrijdag 25 juni  

Margedag lln. vrij 

Dinsdag 6 juli  

Feestelijke dag met Jorwert 

Woensdag 7 juli  

Laatste schooldag  

Agenda 

Margedagen 

We doen het liever niet, schuiven 

met de margedagen. En toch doen 

we het nu wel. De laatste weken 

zullen er veel spullen verhuisd moe-

ten worden. Niet alles kan in de 

zomervakantie. We hebben daarom 

de margedag van 11 juni naar 25 

juni verplaatst. En de laatste 

schooldag is niet donderdag 8 juli 

maar 7 juli. We hopen op jullie be-

grip en door jullie tijdig te informe-

ren eventuele opvang goed te rege-

len is.  

Verhuizen 

Zoals gezegd moet er best veel spul 

verhuisd worden. Veel spullen uit 

Baard gaan weg. Onze leerlingenta-

fels, kasten en ander meubilair 

gaan naar een goed doel. Of mogen 

door jullie worden overgenomen. 

Maandag 5 juli op de namiddag en 

dinsdag 6 juli kunnen we wel wat 

hulp gebruiken. Mocht iemand kun-

nen helpen dan horen we dat 

graag.  

Activiteiten  

BSO gaat weer open, kinderen zijn 

buiten weer aan het sporten. Lang-

zaamaan worden de richtlijnen iets 

minder streng. Tot nu toe gaat het 

heel goed op school in Baard. Ieder-

een doet zijn best om dit zo te hou-

den. Heel fijn! Met gezond verstand 

wegen we steeds af wat wel kan en 

wat niet. Gastdocenten van bijv. 

Kunstkade ontvangen we wel weer.  

Wanneer we allemaal voorzichtig 

en zorgvuldig blijven, kunnen dit 

soort dingen weer en dat is voor 

iedereen fijn en leuk.   

Korte berichten  
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Koningsspelen  
Vrijdag 23 april zijn de Koningsspelen.  

We willen deze graag in Easterlittens en Jorwert gaan houden. We starten in Easterlittens en gaan vervolgens richting 

Jorwert om daar met de kinderen van Jorwert te gaan picknicken en nog meer te sporten.  

We willen jullie vragen om de kinderen gelijk in Easterlittens te brengen om 8:30 uur. Groep 5 t/m 8 met fiets.  

Groep 5 t/m 8 gaat na het ochtend programma op de fiets naar Jorwert. Wie wil mee begeleiden op de fiets? We ver-

trekken om 11:15 uur vanuit Easterlittens naar Jorwert. Om 14:00 uur fietsen we van Jorwert weer terug naar Baard.  

Voor groep 1-4 zoeken we rijders om in Jorwert te komen. We vertrekken om 11:30 uur vanuit Easterlittens naar Jor-

wert en om 14:00 uur rijden we weer terug naar school.  

Wij verzorgen wat extra drinken en wat lekkers voor bij de picknick. Dus zelf een lunchpakketje meenemen en voor de 

pauzes een fruithapje.  

 

Schoolfotograaf 

Donderdag 22 april komt de schoolfotograaf. Altijd weer spannend hoe zoiets uitpakt. Wat de één mooi vindt, vindt de 

ander weer minder mooi. In het nieuws was te horen dat sommige scholen geen groepsfoto’s maken. Voor de duide-

lijkheid wij laten deze wel maken. De kinderen zitten overdag ook bij elkaar in de groep.  

Broertjes en zusjes kunnen met elkaar op de foto, ook de jongere broertjes/ zusjes die niet op school zitten zijn wel-

kom. Wel willen we graag daarvan en opgave. Zo kunnen we een schema maken en er voor zorgen dat er niet te veel 

mensen in de ruimte zijn. Wanneer we voldoende afstand houden, met klachten niet komen, handen wassen/ desin-

fecteren en even het geduld hebben om buiten te wachten als er nog iemand is, dan moet dat verantwoord kunnen. 

Opgave mag via de schoolmail stjelp@gearhing.net of even een Parro bericht naar juf Jetske.  

Thema Wereldsterren 

Op de Stjelp zit een groot aantal wereldsterren. Afgelopen week zijn deze sterren benaderd om een prachtig product 

te creëren, om zo op een creatieve manier toch een soort van feestelijke ouderavond te organiseren. Op de schoolka-

lender staat dat deze 31 maart zou zijn. We hadden al aangegeven dat dat niet zou lukken. Het is niet gemakkelijk om 

een Max Verstappen te strikken en Laurel en Hardy af te stoffen. Maar het is ons gelukt! Maandag 26 april komen ze 

op school en daar worden natuurlijk opnames van gemaakt. Deze moeten dan nog gemonteerd worden. Wanneer dat 

klaar is, is er een première. Waarvoor jullie een uitnodiging zullen ontvangen. Haal de smokings en galajurken maar 

vast uit de kast. We houden jullie op de hoogte wanneer het feest is!  

Juf Minoesch—juf Angela 

Juf Minoesch gaat ons helaas verlaten. Met veel plezier heeft zij een aantal van de zorguren die er in Baard zijn inge-

vuld. De kinderen die zij begeleidde en wij gaan haar natuurlijk missen. Gelukkig hebben we ook vlot een nieuwe juf 

gevonden en ook nog een niet zo oude bekende; juf Angela. Minoesch, bedankt voor alles en heel veel plezier en suc-

ces met je nieuwe baan. Angela, welkom terug.  

Fijn weekend! 

Team de Stjelp  


