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Hierbij weer een nieuwe nieuwsbrief met o.a. informatie over de 

regioschool. Mochten er vragen zijn, laat het dan gerust weten.   

Met vriendelijke groet, 

Team De Stjelp  

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

 

 

Maandag 16 september  

Schoolreisje 

ma 16 t/m woe 18 sept.  

Schoolkamp  

Vrijdag 4 oktober 10:30-11:15 

Voorstelling voor de 

onderbouw. Rûntsje Hûntsje 

fan Tryater.  

Woensdag 9 oktober  

Buitenlesdag  

Donderdag 17 oktober  

Afsluiting Kinderboekenweek  

21 t/m 25 oktober 

Herfstvakantie  

 

 

 

Agenda 

Informatieavond 

Veel ouders waren op 

de informatieavond dit 

jaar. Besproken is wat 

we dit jaar willen gaan 

doen aan schoolontwik-

keling, een aantal prakti-

sche zaken en nog een 

terugblik op het niet 

doorgaan op de fusie.  

Mocht u niet op de ou-

deravond zijn geweest 

maar hier wel vragen 

over hebben, stel deze 

dan gerust via de mail of 

kom even binnen.  

Na afloop gaf de eigena-

resse van de kinderboe-

kenwinkel ‘De Toverlan-

taarn’ kort uitleg over 

voorlezen en waarom 

dit zo belangrijk is. Ook 

een paar handige tips en 

weetjes kwamen aan de 

orde. Zeer waardevol én 

ze had een prachtige 

collectie boeken mee. 

De boeken die gekocht 

zijn, worden deze week 

bezorgd. Zodra ze bin-

nen zijn, doen we jullie 

bericht.  

 

Rijders onderbouw 

Vrijdag 4 oktober gaat 

de onderbouw naar een 

voorstelling van Tryater. 

Deze is in Mantgum. We 

zoeken nog rijders. De 

kinderen vertrekken 

rond 10:10 uur en zijn 

11:30 uur weer terug in 

Baard. Als ouder mag u 

uiteraard bij de voor-

stelling blijven. Kunt u 

rijden, dan graag even 

doorgeven aan één van 

de onderbouwleer-

krachten.  

 

Ouder– kindgesprekken 

De gesprekken die staan 

ingepland zijn sinds vo-

rig jaar met kinderen. 

Wij ervaren dit als zeer 

positief. We merken ook 

dat het voor zowel jullie 

als ons lastiger inplan-

nen is. Vooral ook om-

dat de gesprekken niet 

tot heel laat ‘s avonds 

meer kunnen.  

Daarom nu alvast de 

data van de volgende 

gesprekken zodat u hier 

wellicht alvast een beet-

je rekening mee kunt 

houden en in de agenda 

kunt zetten. Wij probe-

ren de indeling eerder 

klaar te hebben, deze 

was nu te laat. U kunt 

ons helpen bij de plan-

ning door uw voorkeur 

tijdig door te geven of 

aan te geven wanneer u 

beslist niet kunt komen.  

Onderbouw: ma 24 febr. 

en woe. 26 febr.  

Midden– en boven-

bouw: maandag 24 febr. 

di. 25 febr. of woe. 26 

febr..  

Korte berichten  
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Regioschool  
Op de informatieavond gaven we aan dat de fusie met Easterlittens geen 

doorgang heeft gevonden, omdat Gearhing meer ziet in een regioschool en 

dat zij dit verder willen gaan onderzoeken.  

Tijdens de informatieavond werd terecht de vraag gesteld wat een regio-

school nou eigenlijk is. We kunnen ons voorstellen dat meer mensen zich 

dit afvragen. 

Met een regioschool bedoelen we een school voor de kleinere plattelands-

dorpen. Een school met langdurig bestaansrecht, een uniek concept tussen 

de grotere al bestaande scholen in en een school die meer biedt dan alleen 

onderwijs. We willen dat er, indien er een keus moet worden gemaakt op 

het gebied van onderwijs, er ook nog daadwerkelijk een keus is. Er volgt 

nog een informatieavond. Veel zaken zullen dan duidelijker en concreter 

uitgelegd kunnen worden.  

Voor de zomervakantie is er met ouders van de dorpen Baard, Hylaard, Eas-

terlittens en Jorwert gesproken over het vormen van een regioschool. De 

plannen voor de regioschool worden dus nu steeds concreter, de eerste 

stappen zijn gezet.  

Vanuit de Gearhing is een klein gezelschap hard aan het werk om de nodige 

kaders van de te vormen school vast te stellen. De volgende stap is dat we 

met een ouders / partners / leerkrachten samen willen gaan nadenken over 

hoe de school er uit komt te zien om tot een concreet concept te komen. 

Met dit concept in de hand gaan we de school die we voor ogen hebben 

ook daadwerkelijk neerzetten. De betrokkenheid en inbreng van ouders in 

de verschillende dorpen van de regio is daarbij ontzettend belangrijk. We 

houden u op de hoogte en we doen zeker een beroep op uw inbreng! 

Bij de laatste luizencontrole 

zijn geen luizen aangetroffen! 


