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Beste ouders / verzorgers van de Stjelp,  

De Goudkoorts is toe-

geslagen… ook bij ons! 

Gezamenlijk hebben we 

naar het schaatsen ge-

keken. Wat een sfeer 

onder de lunch… en 

natuurlijk is dit ons 

nieuwe project! 

  

 

Woensdag 14 februari 

Staken; “wij hebben hart 

voor onderwijs” 

Vrijdag 16 februari 

Portfolio mee naar huis 

Maandag 19 en woensdag 

21 februari 

oudergesprekken 

Vrijdag 23 februari 

Leerlingen vrij 

Maandag 26 februari tot 

vrijdag 2 maart 

Voorjaarsvakantie 

Woensdag 7 maart 

Jenaplanstudiedag, 

leerlingen vrij 

Ouderarena om 20u op 

school 

Onderwerp: KRIMP 

Agenda 

 Kort nieuws   

Personeel 

Volgende week is                       

juf Froukje afwezig. Ge-

lukkig wordt zij vervan-

gen door een bekend ge-

zicht; juf Jetske. 

Juf Brenda is volgende 

week alweer voor het 

laatst, zij gaat na de va-

kantie aan de slag in 

Warffum en Garnwerd. 

Met heel veel plezier 

heeft zij juf Jetske ver-

vangen. 

Portfolio 

De contactgesprekken 

zijn maandag 19 en 

woensdag 21 februari. U 

heeft ondertussen de uit-

nodiging ontvangen. 

 

Woensdagavond 7 maart 

Ouderarena olv Marijn 

Meyberg, de voorzitter 

van de MR. Uiteraard is 

het onderwerp krimp. 

Afgelopen zaterdag heeft 

u daar informatie over 

ontvangen. 

 

  

Kunstenaar Marjan 

Marjan Beuker is van-

daag bij ons gestart met 

een waar kunstwerk. Een 

tegeltjes tableau met 

veel ambachtelijke han-

delingen. De kinderen 

maken van klei een mal. 

Daarna gieten ze gips. 

Vervolgens een tekening, 

van de tekening weer 

een spons, waarna een 

klein schilderijtje op de 

tegel komt met zelfge-

maakte verf  van ei en 

verfstof. Per groep wordt 

er een werkstuk ge-

maakt.   

Afscheid Timo Reinink  

Op 31 januari heeft Be-

drijfsmanager Timo Rei-

nink afscheid van ons On-

derwijsteam genomen. 

Misschien zien we hem in 

het voorjaar nog eens in 

een luchtballon voorbij 

zweven, want als cadeau 

kreeg hij een ballonvaart 

aangeboden. Anna Marie 

Hiemstra neemt voor 2 

dagen zijn taak over.   
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Het grote grutto theater in het natuurmuseum Fryslân. Alles voor de museumwand is klaar. Wat wa-

ren er ontzettend leuke ideeën en wat hebben de kinderen hard gewerkt om er mooie pronkstukjes 

van te maken. Hierbij ziet u enkele resultaten. Straks maar gauw zelf het museum bezoeken. 

  


