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12 januari 2022 

Agenda 

12 januari  Ophalen oud papier 

17 januari  Start Cito-weken 

26 januari  Start Nationale Voorleesdagen 

2 februari  Stidalnieuws 

3 februari  Studiedag (leerlingen vrij) 
 

Uit de Stidalschool geklapt 

Start nieuwe schooljaar 
We zijn het jaar weer goed begonnen en gelukkig waren alle leerlingen aanwezig op de eerste dag en 
konden ze zo ons nieuwe meubilair bewonderen. Ondanks de beperkingen die er nog gelden, zijn we blij 
dat we weer samen gestart zijn. We hebben de leerlingen nieuwe zelftesten meegegeven, zodat ze in 
beginsel tot de voorjaarsvakantie vooruit kunnen. Zoals in de brief van afgelopen zondag staat aangegeven 
gaat de gymles wel weer door, maar wordt er niet samen met de Markeschool gegymd. Daarnaast willen 
we u er op wijzen dat ouders buiten de school blijven. Mocht u een leerkracht willen spreken dan kan dat, 
er staat altijd iemand bij de deur. Mocht u toch een keer naar binnen moeten, dan wijzen we u erop dat 
een mondkapje verplicht is. Samen kunnen we zo ons best doen om zoveel mogelijk leerlingen van het 
onderwijs te laten profileren. 
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Nieuwe thema’s 
Groep 123 is maandag gestart met het thema “Ga je mee met de raket?”.  De leerlingen zitten nu al vol 
vragen. Hoe eten de mensen in de ruimte en hoe moeten ze daar naar de wc? De komende weken gaan we 
dat allemaal ontdekken. De leerlingen van groep 456 zijn gestart met het thema Dieren in de winter en 
zullen zich daarin verdiepen. Tot slot: gr 7 en 8 maken op dit moment een werkstuk/presentatie. Daarna 
gaan ze op zoek naar de ontstaansgeschiedenis van de vestigingsstad Coevorden. Bij de thema’s zullen we 
veel werken met verschillende tekstsoorten en boeken. 
 

 
 
Personeel 
Juf Erna heeft de overstap naar groep 4 t/m 8 gemaakt en raakt al aardig ingewerkt. Ze zit vol ideeën over 
de thema’s en hoe we het spelling- en taalonderwijs vorm kunnen geven. Totdat juf Mandy terugkomt, 
blijft ze ook nog drie ochtenden in groep 123 werkzaam. Juf Mandy zal op 7 februari weer aan het werk 
gaan na haar zwangerschapsverlof. 
 
Kunstweken 
We hebben een subsidie voor 2 jaar gekregen waarvan we een scholing voor de leerkrachten kunnen 
betalen. Het eerste jaar zullen we ons verdiepen in fotografie en het jaar erop in verschillende 
filmtechnieken. We zullen hiermee met de leerlingen aan de slag gaan in de Kunstweken die vlak voor de 
meivakantie staan gepland. 
 

Mededelingen 

Oud Papier 

Vanavond wordt het Oud papier weer gehaald. Wilt u het op tijd aan de weg zetten en eventueel mensen 

uit de buurt op de hoogte stellen.  

 

Verhuizing 

Helaas zijn er twee gezinnen die binnenkort afscheid gaan nemen van onze school. Sophie Haandrikman 

gaat met haar vader, moeder en broertje emigreren naar Zweden en Jorien van der Velden gaat met haar 

vader, moeder en broertje verhuizen naar Noord-Groningen. Wij wensen beide gezinnen heel veel geluk in 

hun nieuwe woonplaats. 

 

Stidalnieuws 

 Het volgende Stidalnieuws verschijnt op woensdag 2 februari 2022. 


