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Beste ouders / verzorgers van de Stjelp,  

 

Het grote grutto 

theater vanaf 25 

januari in het na-

tuurmuseum Frys-

lân. Directeur Tom 

vertelt hierover bij 

ons op school….   

  

 

  

Woensdag 14 februari 

Staken??? 

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 

  

  

 

 

 

Agenda 

 Kort nieuws 

In de nieuwsbrief 

vindt u algemene infor-

matie en data voor in de 

agenda. Mochten er vra-

gen zijn, geef het dan ge-

rust aan. 

Team de Stjelp 

 

Het grote grutto theater 

in het natuurmuseum 

Fryslân. Onze nieuwe 

project is gestart. Wij 

mogen een museum-

wand inrichten. Directeur 

Tom is bij ons geweest 

om de opdracht toe te 

lichten. 

Juf Jetske 

Na de voorjaarsvakantie 

begint juf Jetske weer 

met al haar taken. Yfke 

doet het geweldig en juf 

Jetske geniet volop, maar 

heeft ook zin om aan het 

werk te gaan. Om die re-

den komt ze vanaf vol-

gende week zo nu en dan 

op school. 

Portfolio 

De contactgesprekken 

zijn maandag 19 en 

woensdag 21 februari. 

Tijdens dit gesprek wor-

den de cito resultaten 

besproken en het portfo-

lio. 

Gezonde school 

Wij ondersteunen de vi-

sie van ‘gezonde’ school. 

Dit houdt in dat we zo 

veel mogelijk gezonde 

voeding nuttigen onder 

schooltijd. Een tosti vin-

den we genoeg en piz-

za’s, koeken en donuts 

willen we graag buiten 

school houden.   

Gedragsregels 

U heeft vast al gemerkt 

dat we onze regels op-

nieuw met de kinderen 

hebben besproken. Dit is 

het gevolg van veel nieu-

we gezichten binnen 

school en het feit dat we 

meer rust willen in en om 

school. We hopen dat u 

als ouder ons steunt. 

Dansjuffen 

Wist u dat er veel dansta-

lent op de Stjelp rond-

loopt? Anna en Berrit 

hebben vandaag les ge-

geven in groep 1.2.3 
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Culturele hoofdstad 

2018 
27 januari om 21:30 was de opening van de culturele hoofdstad. 

Dit jaar is het Leeuwarden, er waren 3 nagemaakte Olde hoven waar op gedanst en 

gezongen werd. 

Die torens stonden op het gouverneurs plein, Wilhelmina plein en op het Oldenhovse 

kerkhof. 

Ook 

deden er kinderen van onze school mee, Welmoed stond op het Willhelmina plein & 

Hester stond op het gouverneurs plein te dansen. 

In augustus komen er ook reuzen in Leeuwarden. 

en ook is er een fontein gemaakt  van 2 kinderhoofden. 

Het is best wel heel bijzonder omdat je het waarschijnlijk nooit 

meer mee zult maken in Friesland. 

 

Gemaakt door Elisa de Roo & Welmoed Slagter. 



 

Natuurmuseum 

 

Tom van sloten is de directeur van het fries natuurmuseum. Hij was op 4 

jenaplan scholen geweest om het nieuwe project mede te delen over het 

natuurmuseum. Hij vertelde de kinderen over de grutto samen met Timo. De 

kinderen mochten vragen stellen en leerde hem kennen. De 4 scholen mogen 

wat maken voor op de muur. Ze werken samen in groepjes van 4. elk kind werkt 

heel hard en hebben creatieve ideeën. Ze hadden eerst hun ideeën getekend 

en op geschreven. Ze gaan het daarna uittekenen en uitwerken. 

Daar hebben ze ongeveer 2 weken voor en daarna wordt het tentoongesteld 

aan de buiten kant van het theater . 

         Geschreven door Berrit en Doutsen 

 



                          

Het Dorpenteam van de Coöperatie  Amaryllis is actief in de dorpen:  

Reduzum, Friens, Idaerd, Eagum, Jirnsum, Warstiens, Warten, Wirdum, Swichum, Wytgaard, Wergea , 

Grou, Mantgum, Weidum, Jorwert, Bears, Jellum, Hilaard, Húns, Leons, Baard en Easterlittens. 

Ons team van “meitinkers” biedt advies, hulp en ondersteuning aan bewoners die op een of 

meerdere leefgebieden vragen of zorgen hebben waar ze zelf of met hun omgeving niet meer 

uitkomen. Denk daarbij aan: werk en inkomen, wonen, zorg en welzijn, jeugd en gezin, bewoners met 

schulden, relatieproblemen, verslaving of een lichamelijke beperking.  

 Hoe kan ik mijn administratie beter bijhouden, zodat ik een overzicht heb van mijn financiële 

situatie? 

 Ik heb een uitkering en moet volgens de nieuwe participatiewet een bijdrage leveren aan de 

maatschappij, wat moet ik doen? 

 Ik wil graag aan het werk, maar weet niet waar ik moet beginnen? 

 Waar kan ik hulpmiddelen aanvragen of ondersteuning in het huishouden regelen en hoe 

weet ik of ik hier recht op heb? 

 Ik voel me niet zeker in het opvoeden van mijn kind wat kan ik doen? 

 Ik heb een leuk plan voor mijn dorp, maar heb hulp nodig bij het opstarten. 

 Ik voel me alleen en zou graag wat meer met anderen willen doen, maar waar moet ik begin-

nen? 

Dit zijn slechts voorbeelden van vragen die u als bewoner kan hebben.  

Soms blijkt dat een “meitinker”u niet verder kan helpen. Denk daarbij aan situaties waarin uw geeste-

lijke of lichamelijke gezondheid bedreigd wordt, de veiligheid van anderen niet meer is gegarandeerd 

of uw situatie te complex is om door een meitinker opgepakt te worden. De “meitinker” zal dan sa-

men met u kijken welke specialistische hulp of ondersteuning er moet komen. Samen met de 

“meitinker” en de specialist kijkt u naar wat er moet gebeuren om uw situatie te verbeteren.  

Bij het vinden van een passende oplossing werken we actief samen met bewoners, vrijwilligersinitia-

tieven en andere professionals. 

 



 

 

 

 

 

Daarnaast ondersteunen we bewoners, Dorpsbelangen, buurtverenigingen en andere initiatieven bij het 

opstarten van projecten en collectieve voorzieningen. 

Kunnen wij u ergens mee helpen? Neem dan contact met ons op. 

Oedsmawei 18a 9001 ZJ Grou 
Telefoonnummer: 0566 625151 

Email: info@dorpenteam.nl 

       

 

     14 februari staken??? 

 

Het #lerarentekort is nu! 

Het huidige lerarentekort in het Primair Onderwijs is een groot probleem.  

Alleen vandaag al kregen minimaal 4146 kinderen niet de goede leerkracht.  

527 kinderen zaten vandaag onnodig thuis.  

609 kinderen werden verdeeld over andere klassen. I 

n de afgelopen maand ging het om 30120 kinderen!  

En dat enkel door 725 verschillende scholen geregistreerd: slechts 11,51 % van alle basisscholen. 

 

Redenen genoeg om het werk opnieuw neer te leggen… 

U hoort onze beslissing zo spoedig mogelijk, 

Team de Stjelp 



 

Kunst-viltproject ‘Leeuwarden krijgt veel moois cadeau’  

De Kerstvakantie lijkt alweer lang geleden.  

In Atelier Truus Huijbregts-Filt Viltwerk in Baard was het niet bepaald vakantietijd.  

Er werd hard gewerkt aan het kunst-viltproject (zie www.tekensvanhetland.nl).  

Een aantal kinderen van de 6 betrokken basisscholen kwam langs om te helpen, dit keer konden ze 

heel goed helpen bij het kaarden van de vele, vele wol die nog verwerkt gaat worden.  

Ze waren super enthousiast en hebben een berg weggewerkt! Als bedankje mochten ze een arm-

bandje vilten. Ook de jongens vonden het erg leuk!  

Tankewol Nijbaarder bern!  

Ondertussen vordert het vilten van de grote lappen gestaag. Ook zijn de eerste proeven met de win-

nende kindertekeningen gemaakt. Het belooft mooi te worden!  

Ik hou jullie op de hoogte.  

Hartelijke groet! Truus  


