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Prachtich nijs 

Juf Jetske en haar man Otte binne 

sneontemoarn 11 november heit en 

mem wurden fan lytse Yfke. In prach-

tige dochter en mei elkenien giet it 

goed! Onze felicitaties zijn de deur uit! 

Beste ouder(s) / verzorger(s) 

Woensdag 22 november  

Leerlingen vrij; Gearhingdag 

Dinsdag 28 november  

Jaap en de Selfkickerkat 

Rijders gezocht! 

Donderdag 30 november 

Ouder-arena en 

schoonmaakavond 

Dinsdag 5 december  

Sinterklaasfeest  

Dinsdag 12 december 

Staking…. of…. 

Leerling-arena 

Dins- en donderdag 19 en 

20 december 

Baarderbollen verkoop 

Donderdag 21 december  

‘s avonds Kerstfeest  

Kerstvakantie!   

25 dec. t/m 5 jan. 2018 

  

Agenda 

Korte berichten. 
Sprookje 

Dinsdag 28 november 

gaan de groepen 4 tm 8 

naar het sprookje ‘Jaap 

en de Selfkickerkat’ in 

Winsum. Dit duurt van 

13.30 tot 15.00u. Welke 

ouders zouden er weer 

kunnen rijden? Graag 

opgeven bij juf Anneke 

Nieuwe datum  

ouder-arena / schoon-

maakavond 

Donderdag 30 novem-

ber. Verderop meer in-

formatie over dit onder-

werp. 

 Sint 

Uiteraard komt de goe-

de Sint ook dit jaar op 

de Stjelp. 5 december 

om 12.45u verwachten 

wij de goed heilig 

man met zijn Pieter-

baas. 

Stagiaires 

Afgelopen twee weken 

heeft Bente haar maat-

schappelijke stage in de 

onderbouw afgerond.  

Rianna komt als onder-

wijsassistent het hele 

schooljaar bij ons stage 

lopen in de onderbouw 

op maandag en dinsdag. 

Silke komt vanaf 4 de-

cember twee weken 

haar maatschappelijke 

stage lopen in de mid-

denbouw. 

Schoolfruit 

U heeft het vast al ge-

hoord, er is weer 

schoolfruit. In ieder ge-

val op de din- woe- don-  

en vrijdag krijgen de 

kinderen fruit van ons. 

Sytske 

Juf Sytske geniet nog 

volop van haar baby en 

komt voorlopig nog niet 

op de Stjelp. 

Nieuwsbrief 

De volgende nieuws-

brief komt uit op dins-

dag 5 december. 

(1x in de twee weken) 

Excuus 

De vorige nieuwsbrief 

van 6 november is he-

laas niet door iedereen 

ontvangen. (vandaar 

nogmaals als bijlage) 
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Nieuws vanuit de MR: Krimp / gemeentelijke fusie.  

Afgelopen periode zijn we als MR vooral bezig geweest met de ontwikkelingen op het gebied van de ge-

meentelijke herindeling. Zo hebben we een gesprek gevoerd met de MR van Hylaard om te horen hoe zij om-

gaan met de krimp en te kijken naar eventuele gezamenlijke mogelijkheden.  Daarnaast is er contact geweest 

met de werkgroep “Nij Baarderadiel” en is er afgesproken om met alle MR-en van Nij Baarderadiel  om tafel 

te gaan zitten. Tot slot zijn juf Renske en juf Sjoukje op 14 november naar het lijsttrekkers debat van de ge-

meente Leeuwarden geweest. Goed was om te horen dat alle partijen binnen de nieuwe gemeente Leeuwar-

den positief staan tegenover het invoeren van een tweede lagere opheffingsnorm voor de dorpsscholen. Op 

de vraag of dat ook zo blijft als dat inhoudt dat er een school  in Leeuwarden moet sluiten kregen we helaas 

geen antwoord…. We houden jullie op de hoogte en nodigen jullie ook van harte uit om deel te nemen aan 

de ouder-arena op 30 november!  

Ouder-arena / Schoonmaakavond 

Graag nodigen wij jullie uit voor de eerste ouderarena van de Stjelp. Een ouderarena is een werkvorm die 

voortkomt uit de scholing van stichting leerkracht die we vorig jaar als team hebben gevolgd. Bij een oudera-

rena vragen we de ouders naar hun gedachten over onderwerpen die actueel zijn op school. Het gesprek 

wordt objectief geleid en de leerkrachten zijn toehoorders, zij mengen zich verder niet in het gesprek. Op 

donderdag 30 november  om 20:00 uur willen we een eerste ouder-arena organiseren rondom het thema: 

krimp, kleine scholen. Een onderwerp dat, ook gezien de gemeentelijke herindeling, erg actueel is. We willen 

graag jullie gedachten horen. Omdat we vanuit de MR ook erg actief bezig zijn met dit onderwerp hebben we 

Marijn Meijberg, lid van de MR  gevraagd om het gesprek te leiden. We trekken zo'n 45 minuten uit voor de-

ze ouder-arena. Willen jullie via een mailtje aangeven of jullie ook aanwezig kunnen zijn? Mail graag naar 

stjelp@gearhing.net 

Aansluitend aan de ouderarena organiseren we de schoonmaakavond. We combineren dit om het aantal bij-

eenkomsten op school in deze, toch al drukke tijd, zo behapbaar mogelijk te houden. We willen graag het 

speel/werk materiaal opfrissen en een aantal schoonmaakklussen oppakken die anders blijven liggen. Die 

schoonmaakklussen kunnen dan ook op een ander moment nog gedaan worden. 

Viltkunstproject  

Truus Huijbregts heeft met alle kinderen gewerkt aan het grote viltproject voor de nieuwe gemeente Leeu-

warden. Ze gaat het wandkleed nu nog  thuis verder verwerken en daar kan iedereen een kijkje nemen en/of 

mee helpen in het atelier in de Kerstvakantie. 

Jullie gaan dan wol verven, kaarden, vilten, rollen, enz. Truus hoopt dat er veel hulpjes langskomen.   

Dit is mogelijk op: 

Zaterdag 9 december 10.00 – 12.30 uur. Zondag 17 december 13.30 – 16.00 uur. 

Vrijdag 29 december 10.00 – 12.30 uur. Woensdag 3 januari 13.30 – 16.00 uur. 

Je kunt gewoon langskomen, bellen/appen hoeft niet. 

Tongerwei 4 te Baard. 

  

  



Onderwerp:  Sinterklaasfeest 2017                         

Aan alle ouders, 

Sint heeft ons laten weten dat hij dinsdag 5 december met één van zijn Pieten een bezoek zal brengen aan De Stjelp. 

Ze zullen rond 12.45 uur aanmeren bij de brug in Baard. 

We nemen Sint en Piet daarna mee naar De Stjelp waar we gezamenlijk met de hele school  een feestje gaan bouwen in de 
middenruimte. 

Sint en Piet sluiten het feest af bij de onderbouw. 

Groepen 1,2,3 

De “hulp-pieten van groep 1 ,2,3  hebben ondertussen hun cadeautje uitgezocht.  

Voor degene die nog niet betaald hebben. Graag € 7,50 in een gesloten envelop met naam inleveren bij de juffen.  

Groepen  4,5 

We vragen de “inpak-dichtpieten” van groep 4,5 ons thuis te helpen. Nadat u een cadeautje (tussen €7,00 en €7,50) heeft 
gekocht voor uw kind vragen wij u dit in te pakken en te voorzien van een (klein) gedichtje. Het pakje, met de naam er duide-
lijk op, graag zo onopvallend mogelijk inleveren. In de personeelskamer staat een verzameldoos. 

Wilt u het cadeautje voor vrijdag 1 december inleveren. 

Groepen 6,7,8 

De kinderen van groep 6,7,8 geven elkaar een klein verrassend cadeautje. 

Ze gaan lootjes trekken en mogen dan een cadeautje (tussen € 7,00-€7,50) kopen en maken er een surprise en gedicht bij 
(liever een kort zelfgemaakt gedicht dan een internetgedicht.) De kinderen mogen 5 december in pyjama komen en  slaap-
zak/kussen meenemen 

Het pakje, met de naam er duidelijk op, graag vrijdag 1 december inleveren. 

Team de Stjelp 

 

……………………..iedereen (jong en oud) is dinsdag 5 december rond 12.45 uur van harte welkom bij de  aankomst van Sinter-
klaas en Zwarte Piet……………………………………………………….. 


