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Hierbij weer een nieuwe nieuwsbrief met informatie over de ko-

mende weken. We hopen jullie via deze weg voldoende te hebben 

geïnformeerd.   

Met vriendelijke groet, 

Team De Stjelp  

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

 

 

Donderdag 17 oktober  

Afsluiting Kinderboekenweek  

13:45 uur tot 14:30 uur 

iedereen welkom! 

Vrijdag 18 oktober  

Buitenlesdag  

21 t/m 25 oktober 

Herfstvakantie  

Donderdag 31 oktober  

Klimaattop Noord Nederland 

Midden– en bovenbouw 

Dinsdag 5 november  

Jaarvergadering OR/ MR 

Woensdag 13 november  

Kunstkade onderbouw 

Bezoek Dekemastate  

 

Agenda 

Buitenlesdag  

De buitenlesdag van 

woensdag 9 oktober is 

verplaatst naar vrijdag 

18 oktober. De dag zal 

grotendeels buiten zijn, 

maar een paar activitei-

ten ook binnen.  

Handig om alvast voor 

deze buitenlesdag te 

weten: 

• Kleren die warm 

zijn en in de 

herfstkleuren! 

• Regenlaarzen/ re-

genjas.  

• We zoeken ouders 

die ons rond 12 

uur een pan war-

me soep willen 

komen brengen 

Herfst en spinnen zullen 

centraal staan deze dag! 

Schoolfruit 

Ook dit jaar krijgen de 

kinderen weer school-

fruit. Houd er rekening 

mee dat de kinderen op 

dinsdag, woensdag en 

donderdag geen of wat 

minder fruit meenemen.  

 

Schoolkalender  

De schoolkalender ligt 

bij de drukker. Volgende 

week krijgen jullie deze 

mee. Houd ook de data 

in de nieuwsbrieven in 

de gaten! Deze is altijd 

up-to-date en volledig.  

Ten tijde van het druk-

ken zijn nl. nog niet al-

tijd alle data bij ons be-

kend.  

 

 

Jaarvergadering 

Een officiële uitnodiging 

volgt nog, maar 5 nov. is 

de jaarvergadering van 

de OR en MR 19:30 uur. 

Beide commissies pra-

ten u bij over het afgelo-

pen jaar en kijken voor-

uit naar het jaar wat ko-

men gaat. Ook licht de 

OR de financiën toe.  

 

Korte berichten  
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Even voorstellen 

Per 1 augustus 2019 vormen de scholen van Gearhing OT3 (It Leech en de Utskoat), OT4 

(Dûbelspan, de Pikeloer, de Fôlefinne, de Gielguorde, de Krunenstrobbe en it Pertoer) en 

OT7 (de Opslach, de Romte, de Stjelp, It Bynt) samen  OnderwijsTeam-Noord.  In een 

uitgebreid plan is omschreven hoe we te werk gaan volgens ons motto; “verbinden, ver-

trouwen, vakmanschap en inspiratie”. Samen met ouders en kinderen zorgen wij in OT-

Noord voor het beste onderwijs op het Friese platteland. Het onderwijsteam kent twee 

directeuren. Hieronder stellen zij zich kort aan u voor. 

Mijn naam is Feikje Toering - van der Weide. Ik ben in 1956 geboren in Easterlittens en 
woon, samen met mijn man, 41 jaar in Weidum. Onze beide kinderen zijn allang de deur 
uit. Mijn dochter (37 jaar) woont, na 8 jaar Oslo, sinds kort in Leeuwarden en mijn zoon (33 
jaar) woont met zijn vriendin en hun beide zoontjes van 5 en 3 jaar in Wommels. Mijn hob-
by’s zijn tuinieren en lezen (als ik tijd heb) en natuurlijk oppassen op beide ‘beppesizzers’. 
 
Met de vorming van OT-Noord krijg ik naast mijn vier «eigen» scholen (De Stjelp in Baard, 
De Romte in Itens, It Bynt in Winsum en De Opslach in Wommels) acht scholen erbij. Niet 
alle scholen zijn mij onbekend, want van 1983 tot 1999 heb ik op It Pertoer in Weidum 
lesgegeven; vele jaren als kleuterjuf en de laatste jaren als leerkracht van groep 3 & 4. In 
1999 ben ik overgestapt naar De Gielguorde in Mantgum, waar ik de eerste twee jaar kleu-
terjuf en adjunct ben geweest en van 2003 tot 2010 directeur. Op beide scholen heb ik een 
mooie tijd gehad. 
 
Een grote uitdaging is het nu voor mij om met alle collega’s van de 12 scholen vorm te ge-
ven aan OT-Noord, zowel inhoudelijk als organisatorisch. Mijn voornaamste taken zijn het 
begeleiden van het personeel en het ondersteunen bij de inhoud van het onderwijs op 
verschillende scholen. Ik vind het fijn om dit samen te doen met collega directeur Arnold 
Oosterdijk. Veel ‘sparmomenten’ hebben we intussen al gehad en het voelt goed. Al met al 
kan ik zeggen: “Ik ha der sin oan”. 
 
 
Ik ben Arnold Oosterdijk, intussen al weer 51 jaar oud, vader van drie zoons in de leeftijd 
van 13, 17 en 18 jaar. Samen met deze pubers, onze hond Makker en echtgenote Rixt 
woon ik al 19 jaar in Akkrum-Nes. Ik heb vele hobby’s, waarvan zeilen en watersport, hard-
lopen, motorrijden, voetbal en muziek(maken) wel de belangrijkste zijn. Als we maar wat 
doen, dan ben ik er bij! 
 

In mijn vorige werkzame leven ben ik 23 jaar in actief geweest voor OPO Furore (openbaar 
onderwijs in Tytsjerksteradiel en Smallingerland). Sinds 2015 werk ik als onderwijsteamdi-
recteur voor Gearhing. Een heerlijke baan, vol dynamiek, waarin ik mijn passie voor onder-
wijs helemaal kwijt kan. Mijn ambitie is om samen met Feikje en alle collega’s in OT-Noord 
onderwijs mogelijk te maken wat van betekenis voor onze kinderen is.  
 
Wij willen dat kinderen opgroeien tot een verstandige, evenwichtige volwassenen. Goed 
voorbereid op een telkens veranderende wereld. We leren kinderen op zichzelf te passen, 
om om te kijken naar een ander en te zorgen voor de omgeving waarin we leven. Het OT-
Noord motto “verbinding, vertrouwen, vakmanschap en inspiratie” is op mijn lijf geschre-
ven. Mijn taak is het om de leerkrachten in de scholen ruimte te geven, te faciliteren en te 
inspireren. Zij kunnen dan op professionele wijze doen wat het beste is voor uw kind. In 
mijn werk  vind ik het heel belangrijk om goed benaderbaar te zijn voor kinderen en ou-
ders. Dus …tot ziens in de school! 


