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Samen een kerstdialoog 

schrijven en dan voorlezen 

in de onder– en midden-

bouw.  

Prachtige resultaten. 

Jenaplanonderwijs :-) 

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

  

 

Dinsdag en woensdag 19 en 

20 december 

Baarderbollen verkoop 

Donderdag 21 december  

12.30u: kinderen vrij 

17.30u: Kerstfeest !    

Vrijdag 22 december 12.30u 

Kerstvakantie  

25 dec. t/m 5 jan. 2018 

Woensdag 10 januari 

Inzamelen kerstbomen 

Vrijdag 19 januari  

Inloopochtend tot 9.30u 

“Graag stemmen op  

‘Nim my mei dy mei’ 

Agenda 

Korte berichten. 
Het is bijna kerstvakan-

tie! Voor die tijd nog 

even een aantal berich-

ten op een rijtje. We ho-

pen jullie zo voldoende te 

hebben geïnformeerd. 

Wij wensen iedereen  

hele fijne feestdagen en 

een gelukkig en gezond 

2018 

Kerst 

Alle kinderen zijn  don-

derdagmiddag vanaf 

12.30 vrij. Wij verwach-

ten  jullie ‘s avonds om 

half zes op school voor 

de kerstviering. Is de uit-

nodiging al terug naar 

school? 

Kerstbomen 

10 januari ‘18 gaan we 

kerstbomen inzamelen. 

De kinderen ontvangen 

voor de gedane moeite 

een sinaasappel en een 

lot. Wij als school krijgen 

per ingezamelde boom 

0,50.  Wilt u eventuele 

potten, netten, zakken en 

restanten van kerstver-

siering verwijderen van 

de bomen? Ze worden 

namelijk versnipperd en 

gebruikt in het openbaar 

groen. 

Baarderbollen 

Vandaag; dinsdag 19 en 

woensdag 20 december 

komen wij weer langs de 

deuren om baarderbollen 

te verkopen.  De kin-

deren helpen mee bij de 

verkoop. Wie ook mee 

wil helpen is van harte 

welkom!   

Vervanging juf Sjoukje 

Juf Sjoukje groeit als kool 

en gaat medio januari 

met verlof. Gelukkig heb-

ben wij een vervangster 

voor haar kunnen vinden. 

Meer nieuws volgt na de 

kerstvakantie 

Kippen 

Wie o wie wil in de va-

kantie de kippen verzor-

gen? Graag even melden 

op school. Vast bedankt! 
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Nieuws van juf Sytske 

Beste kinderen en ouders, 

Even een kort stukje en natuurlijk een paar foto’s om even te laten weten hoe het bij ons gaat.  

Mette is al weer bijna 5 maanden en doet het hartstikke goed. Ze groeit als kool en is eigenlijk elke dag vrolijk, een echt la-
chebekje.  

Jildou en Remmert zijn ook erg trots op hun kleine zusje! 

Mijn zwangerschapsverlof zit er bijna op…maar omdat ik nog graag even wat langer geniet van de kinderen en er nog iets 
langer thuis voor ze wil zijn, heb ik nog ouderschapsverlof aangevraagd. Dit duurt tot de meivakantie en dan kom ik weer 
werken op donderdag en vrijdag bij de onderbouw.  

Natuurlijk kom ik eerder wel weer eens langs en help ik hier en daar op school in de wat drukkere periodes. Jullie zien me 
dus wel eerder dan de meivakantie weer in Baard.  

Dan wens ik jullie allemaal al vast een ontzettend prettige vakantie, gezellige kerst en een stralend 2018! 

Groetjes juf 
Sytske 

 

 



 

Ons project na de kerstvakantie 

Greidhoeke Goes Onderwijs en de muur in het Fries Natuurmuseum  

De skries fljocht fierder! 

We kunnen als school en als onderwijsteam terugkijken op een prachtig eerste jaar van ons Greidhoeke goes onderwijs pro-

ject. Met daarin een inspiratie dag, een aantal prachtige projectweken en last but not least het maken van de videoclip en het 

bestormen van de Fryske top 100.  Maar in deze nieuwsbrief willen we niet terugblikken, we kijken juist vooruit naar het ver-

volg van het project in 2018. Er staan namelijk weer een aantal prachtige dingen op stapel! 

Gelijk na de kerstvakantie beginnen we met de kinderen aan een thema  rondom de inrichting van een museumwand in het 

Fries natuurmuseum. Hier wordt namelijk op 21 januari een tentoonstelling rondom de grutto geopend. De leerlingen hebben 

hier  een stuk muur van 4 bij 10 tot hun beschikking gekregen om hierop te laten zien wat zij belangrijk vinden rondom de 

grutto. We trappen dit thema af op dinsdag 9 januari met een bezoek van de directeur van het natuurmuseum aan onze 

school.  

Daarnaast zijn de leerlingen uit de bovenbouw intussen gestart met het stuk internationalisering van het Greidhoeke project. 

Het is steeds ons droom geweest om in contact te komen met kinderen in andere landen waar de grutto overwinterd en dat is 

gelukt! Via de ambassadeur van Senegal hebben we contact gelegd met de internationale school in Dakar, Senegal. We hopen 

een goed contact op te bouwen met deze school, zodat de leerlingen over en weer kunnen leren over de grutto en over elkaar. 

Intussen hebben onze leerlingen hun eerste Engelse mailtjes opgesteld, zodat ze zich kunnen voorstellen aan de kinderen in 

Senegal. We houden jullie op de hoogte! 

 

“De Greidhoeke Goes Onderwijs is een project waarin kinderen zich bewust worden van hun eigen identiteit en van 

hun binding met waar ze wonen door onderzoek te doen naar Friese en Europese eigenheden met als symbool hier-

voor de grutto”. 


