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Hier weer een nieuwsbrief met belangrijke informatie ook wat be-

treft de vervanging van juf Jetske. We wensen juf Jetske hierbij 

een goede en rustige tijd toe. De kinderen en juffen zijn al druk 

aan het raden wat het gaat worden. Een jongen of een meisje 

maar dit blijft nog even een verrassing. Juf Jetske is met veel 

ideeën en goede raad van ons allen met verlof gegaan.  

Beste ouder(s) / verzorger(s) van de Stjelp, 
 

 

Donderdag 9 november  

Ouderarena + schoonmaak 

en klusavond VERVALT 

Maandag 13 november 

Uitje midden en bovenbouw 

Planetarium  

Rijders gezocht 

Graag doorgeven op school 

of via de mail! 

Woensdag 22 november  

Leerlingen vrij; Gearhingdag 

Dinsdag 28 november  

Leerling-arena  

Dinsdag 5 december  

Sinterklaasfeest  

Donderdag 21 december  

‘s avonds Kerstfeest  

Kerstvakantie!   

25 dec. t/m 5 jan. 2018 

 

Agenda 

Korte berichten. 

Verplaatsen schoon-

maakavond en ouder 

arena 

In de vorige nieuwsbrief 

hebben we jullie uitge-

nodigd voor deze avond. 

Omdat we nog even tijd 

nodig hebben om deze 

ouderarena rondom het 

actuele thema krimp 

goed voor te bereiden 

kiezen we ervoor om 

deze avond te verplaat-

sen. Jullie worden hier-

voor binnenkort uitge-

nodigd. Dit geldt dan 

ook voor de schoon-

maakavond. 

Planetarium  

We werken over het 

thema ‘Big Bang/ de 

ruimte’.  

Een bezoekje aan het 

planetarium is dan wel 

een must.  

We zoeken rijders/ be-

geleiders voor ons uitje 

op 15 november. 

We vertrekken om 9:15. 

We kunnen parkeren bij 

de Albert Heijn en lopen 

dan met z’n allen naar 

het Planetarium.  

We verwachten om ui-

terlijk 12:00 uur weer 

op school te zijn.  

Langdurige vervanging 

juf Jetske 

We zijn blij jullie te kun-

nen melden dat  van-

daag juf Brenda Oostra 

is begonnen met de ver-

vanging van juf Jetske. 

Juf Brenda heeft al jaren 

gewerkt op Jenaplan-

school de Oldenije in 

Leeuwarden. Zij is afge-

lopen schooljaar een 

aantal keren bij ons op 

werkbezoek geweest en 

kent onze school dus al 

een beetje. Juf Brenda 

heeft er veel zin in en 

zal gedurende Jetske 

haar verlof op maandag 

de gehele dag en op 

dinsdag ochtend voor 

de bovenbouw staan. 

Op dinsdagmiddag zal 

juf Brenda een aantal 

loco-taken oppakken. 

Loop gerust even bin-

nen om kennis te ma-

ken. 
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  Krimp/ gemeentelijke fusie.  

Het wachten is op een besluit van de gemeente Leeuwarden wat betreft de opheffingsnormen. Heel veel 

kunnen we nu niet doen. Inwoners zoals u wel. U kunt immers stemmen wie er in de gemeenteraad moet. 

Partijen hebben verschillende standpunten over dit onderwerp. 14-11 is er in Weidum een lijsttrekkersdebat. 

Ook op de site www.stemvanbaarderadiel.frl kunt u laten weten wat u van de ontwikkeling vindt. School 

heeft overleg gehad met Nij Baarderadiel en Dorpsbelang om elkaar te informeren.  

Peter Petersen prijs 

Op 2 november zijn Renske, Sjoukje en Timo naar de nationale Jenaplanconferentie in Nunspeet geweest. 

Daar werd  de Peter Petersenprijs uitgereikt. We waren hier voor genomineerd met het Greidhoeke Goes 

Onderwijs project . Maar helaas. …..we grepen net naast de Nationale Jenaplanprijs .De presentatie door juf 

Sjoukje werd met een groot applaus ontvangen en we keerden huiswaarts met een koffer vol prachtige com-

plimenten en een uitnodiging van hogeschool Helmond om daar studenten te vertellen over ons prachtige 

project. 

Wensboom  

In de vorige nieuwsbrief en bij de jaarvergadering attendeerden we jullie op de wensboom. De wensboom 

staat inmiddels geïnstalleerd in de middenruimte. Op het tafeltje bij de rood met witte stippen wand staat de 

boom klaar om wensen in te hangen.   

Viltkunstproject  

Vrijdagmiddag 17 november komt Truus Huijbregts nog een keer om met alle kinderen te werken aan het 

grote viltproject voor de nieuwe gemeente Leeuwarden, waar we vorig schooljaar aan gewerkt hebben.  Ze 

gaat het wandkleed daarna thuis verder verwerken en daar kan iedereen een kijkje nemen. Zie onderstaand 

berichtje van Truus: 

Bedankt! 

In de vakantie hebben Doutsen en Sybrig de kippen verzorgd. Bedankt dames! 

Uitnodiging vilt-kunst in de maak: 

 
Ik wil jou,en je ouder(s), graag uitnodigen om te komen kijken hoe ik aan het werk ben in het viltatelier. 
Natuurlijk mag je ook mee helpen aan het vilt-kunstwerk, als je dat leuk vindt! 
Ik ben druk bezig met het verven en kaarden van wol en het maken van vilten lappen voor het vilt-kunstwerk. 
Misschien vind je het leuk om te kijken hoe ik dat doe en bij onderdelen ook te helpen. 
Op de volgende data/tijden ben je van harte welkom om een uurtje of half uurtje te komen kijken/helpen: 
Vrijdag 3 november 14.30 – 16.00 uur 
Zaterdag 4 november 13.00 – 15.00 uur 
Maandag 6 november 15.00 tot 17.00 uur 
Woensdag 8 november 14.00 – 15.00 uur 
Donderdag 16 november 15.00 – 17.00 uur 
Vrijdag 17 november 15.00 – 17.00 uur 

 
Graag even vantevoren een whatsappje sturen om af te spreken, teveel kinderen tegelijk is niet zo handig. 
Whatsapp Truus Huijbregts 0611751660 


