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Vlieg 

Klim omhoog 

Roddel mee 

Puzzel 

Tast in het duister 

Maak een selfie 

Reis naar Afrika 

Beste ouders / verzorgers van de Stjelp, 

  

 

Dinsdag 23 januari 

Directeur van het 

Natuurmuseum op bezoek 

Vrijdag 16 februari 

Portfolio mee naar huis 

Maandag 15 en woensdag 

17 februari 

oudergesprekken 

 

Vrijdag 23 februari 

Leerlingen vrij 

Maandag 26 februari tot 

vrijdag 2 maart 

Voorjaarsvakantie 

  

  

 

 

 

 

 

Agenda 

 Kort nieuws 

In de nieuwsbrief vindt u 

algemene informatie en 

data voor in de agenda. 

Mochten er vragen zijn, 

geef het dan gerust aan. 

Team de Stjelp 

 

Het grote grutto theater 

vanaf 25 januari in het 

natuurmuseum Fryslân. 

‘met de wind in je gezicht 

stap je 30 minuten lang 

in de wereld van de 

grutto’ 

Baarderbolactie 

Dit betekende dat ieder-

een weer in actie moest 

komen. De kinderen met 

het inpakken en versie-

ren van de Baarderbollen 

en de suikerstollen. De 

juffen, ouders en kin-

deren met het verkopen 

in de verschillende om-

ringende dorpen. Dankzij 

deze geweldige inzet is 

het weer gelukt om alles 

te verkopen. Top!  

We hebben een prachti-

ge netto opbrengst van 

rond de € 900,00 be-

haald. Daar kunnen we 

weer heel veel leuke acti-

viteiten en of spullen 

voor de kinderen mee 

financieren. Namens de 

ouderraad iedereen heel 

hartelijk bedankt voor de 

inzet!  

 

 

Kerstbomen 

Deze actie hadden we 

voor de eerste keer. Er 

zijn door de kinderen 25 

kerstbomen verzameld. 

 juf Sjoukje / juf Froukje 

Heel erg blij zijn we dat 

juf Sjoukje relaxed met 

verlof kan doordat zij 

wordt vervangen door juf 

Froukje. Zij heeft haar 

eerste week er ondertus-

sen opzitten. Loop gerust 

binnen om kennis te ma-

ken. Juf Sjoukje wensen 

we natuurlijk een fijn 

zwangerschapsverlof. 

Portfolio 

Wil iedereen zorgen dat 

de portfolio’s volgende 

week op school zijn? 

Nim my mei dy mei -> Nr. 8  

Een prachtig succes: Nim 

my mei dy mei, vanuit 

het niets op nummer 8 in 

de Frys-ke Top 100!      
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Gymnastieken op de Stjelp; hoe gaat dat in zijn werk? 

Op donderdag om 10 over twaalf stappen groep 1, 2, 3, 4 en 5 in de bus. Onze vrolijke chauffeur brengt 
ons naar Mantgum. Daar aangekomen gaan de jongens en de meisjes in aparte kleedkamers en wan-
neer de gymnastiekkleren aangetrokken zijn gaan we naar binnen. In de hal staan de banken klaar voor 
het verdelen van de hal in drie vakken 

We gaan vandaag in een vak touwslingeren, in het middelste vak het spel voetje van de vloer en in het 
laatste vak balanceren. Balanceren op de omgekeerde bank. Voor de jongsten is dit erg moeilijk. Zij mo-
gen dan ook twee stokken gebruiken om het evenwicht te bewaren. De oudsten kunnen ook achteruit-
lopen proberen. Daar mogen zij stokken bij gebruiken. De groep wordt in drieën verdeeld. Groep 1 en  
2, groep 3 met de helft van vier en groep 5 met de helft van vier. Zo kan iedereen oefenen zonder dat je 
lang hoeft te wachten. Juf is het meest bij de jongsten. Nadat we een aantal maal gerouleerd hebben 
ruimen we samen alles op. De zaal is nu leeg en we doen het spel geheimzinnige tikker. Er wordt hard 
gelopen. Om half twee is onze tijd weer voorbij. In de kleedkamer worden de kleren weer aangetrok-
ken. Vooral sokken zijn moeilijk. Dan stappen we weer in de bus. 
Groep  die ons moe maar voldaan terug naar Baard brengt. 

Groep 6,7,8 gymt op vergelijkbare wijze. Ook in circuit vorm. 

 



Haaksto in Pykje Fjouwer? 

Pykje Fjouwer is hielendal allinnich. Syn dop woe net iepen en doe wiene 

heit en mem skries al fuort. De aventoeren fan dit skriezepykje binne 

optekene troch Lida Dykstra en illustrearre troch de Belgyske Ina 

Hallemans. 

Pykje Fjouwer is in oade oan it Fryske lânskip. Yn it boek binne 

greidefûgels, buorkerijbisten, blommen, krûden en ynsekten te finen. 

Foar alle bern dy't fan de natuer hâlde en der nóch mear oer witte wolle. 

Ein maart krije alle 415 basisskoallen yn Fryslân dit boek fan Kening fan ‘e Greide. En wat soe 

it no moai wêze dat elke skoalle ek in Pykje Fjouwer hânpop by dit boek kriget. 

Dêrom oan dy de fraach: haak mei restjes wol fan souder, dit skriezepykje. Kleur makket net 

út. It moat in eigen, ‘biodivers’ skriezepykje wurde. 

Is dyn Pykje Fjouwer klear, dan ringest it pykje. Om de poat dochst in ring mei dêr oan in 

label mei dyn namme, adres en tillefoannûmer. Pykje Fjouwer is dan klear om út te fleanen. 

Stjoer Pykje Fjouwer foar 15 maart 2018 op nei: Pyke Kroes, Gibbeflecht 43, 9022 AH 

Mantgum. 

Begjin april wurdt alles nei de skoallen brocht. En dan hoopje dat de skoalle dy’t dyn Pykje 

Fjouwer hat, kontakt my dy opnimt. Dan wurdt dúdlik hokker reis Pykje Fjouwer makke hat. 

It patroan leit op skoalle. Witst noch mear minsken dy’t goed 

hake kinne? Jou it troch. 

Mear ynformaasje? 

Nim kontakt op mei Pyke Kroes 06-12859487 



 

Bezoek directeur Fries Natuurmuseum  

Dinsdag 23 januari zal de directeur van het Natuurmuseum Fryslân een bezoek brengen aan  

onze school. Het museum opent eind januari Het Grote Grutto Theater in het museum, iets wat prachtig aan-

sluit bij ons project Greidhoeke goes Onderwijs.  

En heel bijzonder… er is nog ruimte over in het museum, ruimte die we samen met de 3 andere scholen van het 

Greidhoekeproject mogen invullen: een wand van 10x4 meter!  

Een prachtige kans, welke kinderen kunnen nu zeggen dat hun werk is te vinden in een museum?! Later zullen 

we uiteraard ook zelf een bezoek brengen aan het museum.  

De kinderen zullen dus volgende week gaan nadenken en onderzoeken: wat moet er beslist op de museum-

wand? Waaraan moet zoiets voldoen? Hoe doe je dat?  

De opening van de tentoonstelling is eind januari, Wiebe Kaspers en een aantal Greidebern zullen daar optre-

den met Nim my mei dy mei, het lied over de grutto.  


