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Hierbij weer een nieuwsbrief. Graag goed lezen! 

Met vriendelijke groet,  

Team de Stjelp  

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

 

 

Woensdag 30 januari  

Margedag, leerlingen vrij! 

 

Vrijdag 8 februari  

Portfolio mee 

 

Maandag 11 febr. middag 

Voortgangsgesprekken  

Dinsdag 12 febr.  avond  

Voortgangsgesprekken  

Woensdag 13 febr. middag  

Voortgangsgesprekken  

 

18 t/m 22 febr.  

Voorjaarsvakantie  

 

Maandag 4 maart  

Ouderarena 

 

Vrijdag 15 maart  

Margedag leerlingen vrij 

Staking en klusochtend! 

Maandag 18 maart  

Buitenlesdag  

Woensdag 20 maart  

Inloopochtend/ open dag  

Agenda 

Oudergesprekken  

Op 11 en 12 februari zijn 

de oudergesprekken 

n.a.v. het portfolio. Tij-

dens de ouderarena is 

aangegeven door de ou-

ders dat het waardevol 

zou zijn wanneer de kin-

deren hierbij aanschui-

ven. De leerkrachten 

van groep 4-8 geven 

hier ook de voorkeur 

aan. Kinderen (groep 4-

8) zijn dus van harte uit-

genodigd om ook aan te 

schuiven bij dit gesprek.  

Omdat kinderen aanslui-

ten bij het gesprek, kun-

nen we niet heel veel 

gesprekken op de avond 

inplannen. Voor groep 4 

t/m 8 willen we daarom 

ook woensdag 13 febru-

ari op de middag inplan-

nen.  

Groep 1-2-3 houdt de 

gesprekken gewoon op 

11 (middag) en 12 

(avond) februari zonder 

de leerlingen.  Mocht 

uw kind heel graag er bij 

willen zitten, laat dat de 

leerkracht dan even we-

ten.  

Wilt u aangeven welk 

moment u voorkeur 

heeft?  Of op welk mo-

ment u beslist niet kunt 

komen? 

Groep 1-2-3 > 11 februa-

ri ‘s middags of 12 fe-

bruari ‘s avonds.  

Groep 4 t/m 8 > 11 fe-

bruari ‘s middags, 12 

februari begin avond of 

13 februari ‘s middags.  

Volgende week maken 

we de indeling, dus 

graag deze week door-

geven! 

Onderwijsprijs 

Het project Greidhoeke 

Goes Onderwijs was één 

van de drie genomineer-

den voor de provinciale 

onderwijsprijs. Vrijdag 

was de prijsuitreiking en 

ons project heeft zowel 

de publieksprijs als de 

juryprijs gewonnen. Wat 

een geweldige opsteker! 

Op youtube kunt een 

prachtige clip bekijken 

over het project. Zoek 

op projectvideo Greid-

hoeke goes onderwijs.  

Op naar de landelijke 

onderwijs waarvoor we 

nu ook genomineerd 

zijn!  

 Bezoek  

Woensdag 27 februari 

komen een aantal Jena-

plancollega’s langs op 

school om een kijkje te 

nemen in de school. We 

zullen deze collega’s 

vragen om op een aan-

tal zaken gericht op Je-

naplan te letten. Wat 

valt hun op in positieve 

en minder positieve zin. 

We hopen hieruit weer 

een aantal leerpunten 

te halen en zo van el-

kaar te leren.  

Korte berichten  
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Actie schoolleiders 

Schoolleiders verdienen meer erkenning en 
waardering voor hun vak. De AVS (Algemene 
Vereniging Schoolleiders) wil bereiken dat zowel 
politiek als maatschappelijk, maar ook bij de 
sociale partners, draagvlak ontstaat voor het 
verminderen van de werkdruk van schoolleiders 
in het primair onderwijs. In lijn met de manier 
waarop dit voor leerkrachten is geregeld. In de 
komende periode blijven we gesprekken voeren 
om dit te bereiken en we ondersteunen dit met 
acties. 

  

In de week van 4-8 februari roepen de vakbon-
den AVS en CNV Schoolleiders op om deze week 
geen vervanging te regelen bij ziekte van leer-
krachten, om zichtbaar te maken wat het werk 
van een schoolleider inhoudt. 

  

De directie van OT7 heeft  besloten deel te ne-
men aan deze actie.  De prioriteit ligt in deze 
week niet bij het vinden van vervanging of het 
zoeken naar- en organiseren van noodoplossin-
gen voor opvang in de klas. In deze tijd van lera-
rentekorten is onze ervaring dat we hier veel 
moeite voor moeten doen, vaak met zeer wei-
nig resultaat. In geval van ziekte houd ik contact 
met de loco van uw school en zullen wij u zoals 
gebruikelijk informeren over de gevolgen voor 
uw kind(eren) op dat moment. Wij hopen op uw 
begrip. 

 

Met vriendelijke groet, 

Feikje Toering 

Staking 15 maart/ NL Doet 

Zoals u wellicht heeft vernomen in het nieuws wordt 

er in het basisonderwijs op 15 maart gestaakt.  

Het tekort aan leerkrachten, kinderen die naar huis 

moeten worden gestuurd omdat er geen vervanging 

is en de hoge werkdruk; het brengt allemaal de kwali-

teit van het onderwijs in gevaar. We maken ons grote 

zorgen en er worden nog steeds te weinig maatrege-

len genomen om kwalitatief goed onderwijs te kun-

nen blijven bieden nu en in de toekomst.   

Op De Stjelp waren de kinderen deze dag al vrij i.v.m. 

een studiedag. Op zich is er dus weinig te merken van 

de staking op De Stjelp.   

Maar… Laat nou ook net NLDoet op deze datum te 

zijn gepland; 15 en/ of 16 maart. We hebben via 

NLDoet een subsidie aanvraag gedaan en toegekend 

gekregen. We hebben 400 euro gekregen om buiten 

het plein aan te pakken. We willen de speeltoestellen 

waar nodig weer even een fris kleurtje geven, de 

zandbakrand opvrolijken en verf om een Twister en/ 

of hinkelbaan op het plein te creëren. Nu we gaan 

staken en de scholing 15 maart niet doorgaat voor 

ons als team, hebben we besloten 15 maart ‘s och-

tends de NLDoet actie te doen i.p.v. de zaterdag zoals 

eerst bedacht. We zullen 15 maart niet met het hele 

team aanwezig zijn, maar er is wel min. één iemand 

aanwezig voor de coördinatie van alles op zich te ne-

men. Zo voegen we aan de staking een kleine ludieke 

actie toe en hopen natuurlijk dat jullie ons hierbij wil-

len steunen en helpen.   
Schoolfruit  

Vorige week hadden we heerlijke appels, ananas en 

banaan. Volgende week mandarijn, peer en water-

meloen! 


