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30 juni 2021 

Agenda 

1 juli  groep 8 naar Amsterdam 

5-6 juli  Schoonmaak onderbouw 

7 juli  Afscheid groep 8/musical 

7 juli  Juffendag  

9 juli  Laatste schooldag groep 1 t/m 7 (12.00 vrij) 

14 juli  Ophalen oud papier 

23 augustus Eerste schooldag 

1 september Stidalnieuws 

8 september Zakelijke Ouderavond/Informatieavond 

13 september Studiedag 

 

Uit de Stidalschool geklapt 

Informatie volgend schooljaar 

Volgend schooljaar starten we het schooljaar met 45 leerlingen. Groep 3 komt dan weer bij groep 1 en 2 in 

en start met 24 leerlingen. Tot 1 februari zullen juf Diana en juf Erna samen in de groep staan, omdat juf 

Mandy met zwangerschapsverlof gaat. Op dinsdag- en donderdagmiddag wordt juf Diana ondersteund 

door juf Anouk. In groep 4-8 beginnen we met 21 leerlingen. Deze leerlingen krijgen les van dezelfde 

leerkrachten als dit jaar. In de ochtend is juf Anouk op het leerplein en in de middag wordt er thematisch 

gewerkt. Vanuit de extra gelden die door Minister Slob beschikbaar zijn gesteld, zal Daphne Meijerink 12 

uur in de week de leerkrachten ondersteunen bij het opstellen en uitvoeren van plannen voor extra hulp en 

uitdaging. Juf Inge krijgt vanuit deze gelden een aantal extra uren voor het voorbereiden van opdrachten 

voor leerlingen die extra uitdaging aankunnen, maar ook voor het opzetten van verschillende hoeken, zoals 

bijvoorbeeld de schrijf- en rekenhoek, die een aanvulling gaan vormen op het taakwerken. Op onze 

informatieavond zullen we u hierover meer vertellen. Mede gezien de huidige versoepelingen gaan we 

ervan uit dat dit gewoon kan. De komende week staat er nog van alles op het programma, zoals het uitje 

van groep 8 naar Amsterdam, de juffendag, het afscheid van groep 8 en de musical (zie bij mededelingen) 

 

Rapporten/Oudergesprekken 

Helaas lukt het voor de groepen 3-8 niet om de rapporten online te laten inplannen, omdat er meerdere 

leerkrachten aan deze leerlingen verbonden zijn.  Daarom hebben we het nu via de schoolapp gedaan. 
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Mocht u nu nog geen afspraak hebben, wilt u dan zelf even contact opnemen met de leerkracht, zodat alle 

gesprekken voor de vakantie zijn afgerond. De rapporten worden tijdens de gesprekken meegegeven. 

 

Nieuwe leerlingen. 

Op de valreep van het schooljaar hebben we nog 2 nieuwe leerlingen op school gekregen; Hugo 

Schoenmakers in groep 3 en Twan Blaauw in groep 1. Wij wensen hen een fijne Stidaltijd toe. 

 

Studiedagen volgend jaar 

In de kalender zijn de volgende studiedagen opgenomen: maandag 13 september, donderdag 3 februari, 

donderdag 17 maart en dinsdag 21 juni. De kalender zal eind volgende week via de mail worden verspreid. 

Wilt u een graag een exemplaar ontvangen, dan kan dat natuurlijk altijd. Wilt u dat dan even laten weten 

via directie@stidalschool.nl 

 

Mededelingen 

 

Juffendag en afscheid groep 8 

Volgende week neemt groep 8 afscheid van school. Dat doen zij aan het einde van de juffendag om ca. 

12.00 uur. Iedereen is daarbij van harte welkom. Daarvoor vieren we met alle leerlingen de juffendag.  

De leerlingen hoeven die dag geen eten en drinken mee te nemen en mogen verkleed op school komen. 

 

De musical van gr 5,6,7,8 

Al weken wordt er hard geoefend voor de musical door de leerlingen van groep 6,7,8. Op dinsdag 6 juli is de 

generale repetitie en daarbij zijn opa’s en oma’s van harte uitgenodigd. We beginnen die dag om 9.30 en de 

zaal gaat open om 9.15. Woensdagavond starten we om 19.00 uur. Die avond zijn ouders, broers en zussen 

welkom. De zaal gaat dan open om 18.45. Voor beide momenten willen we wel graag weten wie er komen 

in verband met het aantal stoelen/tafels en de noodzakelijke 1,5 meter die nog moet worden gehandhaafd. 

U kunt dit doorgeven aan juf Jolanda. Zij zorgt ook voor de verdere informatie voor de leerlingen. 

 

Zomervakantie 

Vrijdag 9 juli om 12.00 uur begint de zomervakantie. Maandag 23 augustus is de eerste schooldag na de 

vakantie. 

 

Schoonmaak groep 1 en 2 

Maandag en dinsdag wordt er in het lokaal van groep 1 en 2 schoongemaakt. Alle kasten en het speelgoed 

komt dan aan de beurt. Wilt u juf Diana en juf Mandy helpen dan kunt u dat laten weten aan juf Diana. 

 

Oud Papier 

Naast het ophalen van het oud papier door de Ouderraad (volgende keer 14 juli) en de twee containers bij 

school die wekelijks worden geleegd, staat er nu ook een grote container bij het terrein van DSC waar u uw 

oud papier kwijt kan. De opbrengst komt ten goede aan de school. Het nieuwe rooster voor Oud papier zal 

via de mail worden verspreid. 
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Opgave hulpouders 

Afgelopen maandag heeft uw oudste kind een briefje meegekregen voor de opgave van hulpouders voor 

het volgend schooljaar. Wij zouden het op prijs stellen als u het z.s.m. wilt inleveren. Wij waarderen uw 

hulp zeer. Voor de volledigheid is het formulier ook nog bijgevoegd bij dit Stidalnieuws. 

 

Risicovol spel (Info van de website Vroeg.nl) 

Tegenwoordig zijn we extra voorzichtig met kinderen. Alles moet veilig zijn en we moeten onze kinderen 

voor gevaren behoeden. We richten ons op de minimalisatie van risico’s. Toch toont onderzoek aan dat 

risico’s nemen, een keer uit het klimrek vallen ook goed is. Kinderen leren hun lichaam en mogelijkheden 

inschatten. Bovendien leren ze ook dat risico’s nemen bij het leven hoort en dat je niet alles uit de weg 

moet gaan. In onderstaande link vindt u meer informatie. Overigens worden al onze speeltoestellen 

jaarlijks gekeurd, zodat er geen echt onveilige situaties ontstaan. 

 

https://www.vakbladvroeg.nl/risicovol-spel-goed-voor-de-ontwikkeling/ 

 

 

Stidalnieuws 

Het volgende Stidalnieuws verschijnt volgend schooljaar op woensdag 1 september. 


