Nieuwsbrief
19-12-2018

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

Agenda

Via deze weg een extra nieuwsbrief met belangrijke mededelingen!
Met vriendelijke groet,

Team de Stjelp Vrijdag 21 dec.
Kerstviering zie uitnodiging
en informatie vorige
nieuwsbrief.

Korte berichten.
Welkom Fimme
Maandag was Fimme bij ons op
school om kennis te maken met de
school. Fimme start na de vakantie bij
ons op school in groep 6. Welkom op
‘De Stjelp’. We wensen je een hele
leuke en leerzame tijd toe op deze
school!

Kerstviering
Vergeet niet een potje met deksel
mee te nemen. Ook een figuurtje of
iets dergelijks voor in de pot. Je kunt
dan een sneeuwbal maken. Dit geldt
voor groep 4 t/m 8.

22 dec. t/m 6 jan. 2019
Kerstvakantie!

Dinsdag 8 januari 19:30
Schoonmaakavond

Nieuws van de MR
12 december zijn de MR van Easterlittens en de MR van Baard weer bij
elkaar gekomen. Besproken is hoe beide MR-en tegenover een mogelijke
samenwerking staan. Beide scholen hebben met krimp te maken en daarmee
komt het bestaansrecht van beide scholen op lange termijn in gevaar. Niets
doen, betekent dat beide scholen binnen een paar jaar zouden moeten sluiten. Dat willen we niet.

Woensdag 9 januari
Buitenlesdag
Woensdag 9 januari
Kerstboomactie

We zijn het er over eens dat een eventuele fusie een oplossing zou kunnen
zijn. We kunnen dan voor de kleine dorpen in onze omgeving kwalitatief goed
onderwijs bieden op een kleine(re) school met de voordelen van zo’n kleine
(re) school, maar die wel langdurig bestaansrecht heeft. Beide MR-en van de
scholen hebben de besturen (Gearhing en De Greiden) van de school gevraagd ons hierbij te helpen; bij het vinden en faciliteren van een extern bureau die expertise heeft op dit gebied. We willen dat het externe bureau ons
informeert en adviseert over de stappen die we moeten nemen in de aanloop
naar een eventuele fusie.
Voor meer informatie en ideeën hierover kun je contact opnemen met de leden van de MR van Baard of Easterlittens.
Met vriendelijke groet,
MR Easterlittens, MR Baard

Woensdag 23 januari
Voorleesochtend

Vrijdag 25 januari
Meedoeconcert groep 1-2-3
in Mantgum 11:30 uur tot
12:10 uur.

Woensdag 30 januari
Margedag, leerlingen vrij!

Adres: Oan ’e Kamp 6, 8834 XM Baard | Tel: 0517-341998 | Nood: 06-39424810
E-mail: stjelp@gearhing.net | Website: www.destjelp.nl
facebook.com/destjelp

twitter.com/destjelp

Bezetting na de kerstvakantie
Afgelopen week hebben we als team bij elkaar gezeten om te kijken naar de
bezetting van de groepen. Als team hadden we het gevoel dat dit beter kon.
De middenbouw groep groeit en wisselt op dit moment veel van leerkrachten. Op de donderdag komt de
extra ondersteuning van Titia te vervallen, wat betekent dat er die dag nu de hele dag twee leerkrachten
zijn. Dat is verre van ideaal. Om alles de tweede periode ook goed en rustig te laten verlopen, hebben we
besloten om te schuiven met de bezetting. Na de vakantie ziet de bezetting er als volgt uit:
1-2-3

4-5-6

7-8

Maandagochtend

Sytske

Sjoukje

Jetske

Maandagmiddag

Sytske

Sjoukje

Dinsdagochtend

Renske

Sjoukje

Dinsdagmiddag

Renske

Sjoukje

Woensdag

Renske

Sjoukje

Jetske

Donderdagochtend

Sytske

Anneke

Jetske

Donderdagmiddag

Sytske

Anneke

Vrijdagochtend

Renske

Anneke

Vrijdagmiddag

Renske

Anneke

Anneke

Jetske

Voor de bovenbouw is Jetske nu de eindverantwoordelijke leerkracht en zij zal dus de oudergesprekken e.d.
voor die groepen voeren.
Juf Anneke neemt een deel van de loco-taken over van Jetske op de dinsdagmiddag. Dit zullen vooral de organisatorische zaken zijn rondom activiteiten en het reilen en zeilen op de school.
Voor WO krijgen de groepen maandagochtend in hun eigen bouw instructie. ‘s Middags kunnen ze aan het
werk met deze opdrachten. Renske en Sytske ondersteunen daarbij door bijv. groepjes bij hun te laten werken aan de zelfstandige opdrachten.
We denken zo een rustiger plaatje voor iedereen te hebben gecreëerd.

Bedankt!
Jeroen van Denderen heeft voor school 4 nieuwe laptops vgeregeld!
Via KPN via Hart voor ICT, het heeft wat voeten
in de aarde gehad, maar we zijn ontzettend blij
dat het is gelukt!
Een bedankje is dus zeker op zijn plaats.

Alvast bedankt!
Jilles Bouma gaat in de Kerstvakantie
(met zijn ouders) voor de kippen zorgen.
Alvast bedankt daarvoor!

