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Het is bijna herfstvakantie! Voor die tijd nog even een aantal be-

richten op een rijtje. We hopen jullie zo voldoende te hebben ge-

ïnformeerd. Vrijdag komt er misschien nog een kleine aanvulling, 

maar dit wilden we jullie alvast mededelen.  

 

Met vriendelijke groet, 

Team de Stjelp  

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

 

 

Donderdag 19 oktober  

19:00-20:00 

Afsluiting KBW  

Herfstvakantie!   

23 t/m 27 oktober 

Donderdag 9 november  

Ouderarena + schoonmaak 

en klusavond 

Woensdag 22 november  

Leerlingen vrij; Gearhingdag 

Dinsdag 28 november  

Leerling-arena  

Dinsdag 5 december  

Sinterklaasfeest  

Donderdag 21 december  

‘s avonds Kerstfeest  

Kerstvakantie!   

25 dec. t/m 5 jan. 2018 

Donderdag 18 januari  

Open ochtend  

 

 

 

 

 

 

Agenda 

Korte berichten. 

Verdrietig nieuws  

Na een kort ziekbed is de 

moeder van onze direc-

trice Feikje overleden. 

Wij wensen haar ook via 

deze weg heel veel 

sterkte toe.  

Afsluiting Kinderboe-

kenweek 

Eerder deze week ont-

ving u een uitnodiging 

voor de afsluiting van de 

Kinderboekenweek.  

Donderdagavond 19 ok-

tober om 19:00 uur is 

iedereen van harte wel-

kom om samen op 

school te komen grieze-

len! 

 

 

Leerling-arena 

Woensdag 11 oktober 

hebben we met een aan-

tal leerlingen gesproken 

over het taalonderwijs 

op school. Wat een leu-

ke, verrassende en kriti-

sche input hebben we 

gekregen. Erg leuk! We 

zijn druk bezig het taal-

beleid verder te ontwik-

kelen en deze bijdrage 

helpt daar zeker bij.   

Wensboom  

In de middenruimte 

staat de wensboom 

weer klaar voor nieuwe 

wensen. Heeft u leuke 

ideeën/ wensen die 

goed uitvoerbaar en be-

taalbaar zijn dan horen 

wij dat graag!  

Gordijnen 

We hebben gordijnen in 

het keukentje. OR en 

Geke in het bijzonder 

voor het op maat ma-

ken, bedankt! 

Baby-nieuws 

Sietse is geboren! 

Broertje van Hester, 

Hielke, Marit en Femke.  

De hele familie Karsten 

willen we uiteraard feli-

citeren met dit fantasti-

sche nieuws.  

Nieuw thema  

Na de vakantie starten 

we met het thema; The 

Big Bang/ Ruimte. Waar-

schijnlijk met uitje. Later 

deze week meer info.  
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Vervanging zwangerschapsverlof Jetske  

Zoals bij de jaarvergadering al werd aangegeven is het moeilijk om vervanging te vinden. Er is van alle kanten 

heel hard gewerkt om dit rond te krijgen en het lijkt er op dat dit op de valreep is gelukt. Omdat ouders van 

de school waar onze invalster nu werkt nog niet op de hoogte zijn, noem ik nog even geen naam.  

Onze invaller is een ervaren Jenaplanleerkracht en heeft daarnaast ervaring met locatiecoördinator taken. 

We zijn heel blij dat zij de vacature voorbij zag komen en heeft aangegeven deze te willen invullen. Ze is een 

paar weken geleden op bezoek geweest op onze school en het lijkt haar hier dusdanig leuk dat zij haar vaste 

baan tijdelijk wil inruilen voor deze vervangingsklus. Omdat de inval dus op detacheringsbasis zal plaatsvin-

den hebben besturen en haar eigen school nog wel even de tijd nodig om dit kort te sluiten. Daarnaast moet 

haar school uiteraard vervanging voor de groep vinden. We hebben er vertrouwen in dat dit gaat lukken. Bei-

de besturen en ook haar school wil hier aan meewerken.  

De eerste week na de herfstvakantie zal wel te snel komen. De eerste week na de herfstvakantie zal er dus 

een andere vervanger zijn. Mocht het allemaal niet lukken, dan ligt er een plan B klaar. Vooralsnog gaan we 

er eerst vanuit dat dit gaat lukken en dat wij een hele goede kandidaat hebben gevonden.  

Omdat onze invalleerkracht alleen op maandag en dinsdag kan, verschuift er wel het één en ander. Renske 

en Titia zullen ook een deel van de vervanging invullen op het gebied van de lesgevende taken. Daarnaast zal 

Renske de invalleerkracht ondersteunen/ helpen bij de loco-taken. Uiteraard krijgt iedereen hier uren voor.  

Voor de IB werkzaamheden hebben we een collega IB-er bereid gevonden om beschikbaar te zijn voor de 

leerkrachten. Door dit te minimaliseren hebben we de vacature aantrekkelijker kunnen maken en een extra 

middag vrijgemaakt voor lesgevende taken.  

Het was een hele puzzel, maar qua rooster komt het hier nu op uit: 

 

  

 

 

 

Vergeet u niet het ouderhulp 

formulier in te leveren? 

 Maandag  Dinsdag  Donderdag   Vrijdag  Woens-

dag   

 Ocht. Mid. Ocht. Mid. Ocht. Mid. Ocht. Mid.  Dag  

1-3 Renske  Renske Renske  Renske  Titia Titia Titia Renske  Titia 

4-5 Sjoukje Sjoukje Sjoukje  Sjoukje Sjoukje  Anneke  Anneke  Titia  Anneke  

6-7-8 Inval  Inval  Inval  Sjoukje  Anneke  Anneke  Anneke  Anneke  Anneke  

Loco    Inval       



Greidhoeke Goes Onderwijs > het lied! 

Het lied is klaar en inmiddels ook voor het eerst op de radio gedraaid.  

Hieronder wat er allemaal nog meer staat te gebeuren rondom het lied! 

Radioprimeur Nim my mei dy mei  

Het was even spannend of onze popsong daadwerkelijk zou worden toegevoegd aan de muziekdatabase 

van Omrop Fryslân, een voorwaarde voor een plek in de Fryske Top 100. Zij waren enthousiast en hebben 

het nummer toegevoegd, de officiële titel/artiest luidt als volgt:  Greidebern ft. Wiebe Kaspers – Nim my 

mei dy mei  

 De Radioprimeur is hier terug te beluisteren: https://www.youtube.com/watch?v=4H1yNOqMHRc 

Primeur videoclip Nim my mei dy mei. (met alle kinderen van De Stjelp en een hoofdrol voor Tjitte!) 

Woensdag 1 november om 12:00 uur wordt de clip gepresenteerd voor alle kinderen van de 4 OT7 scholen. 

Dit is niet alleen voor de kinderen, ook voor ouders en andere belangstellenden kunnen dit via Facebook 

volgen. Om precies 12:00 uur komt er een filmpje op de Facebookpagina van Greidhoeke goes Onderwijs 

met grote nieuws vanaf het Greidhoeke hoofdkantoor, waarin de clip wordt gepresenteerd.  

TV primeur videoclip Nim my mei dy mei. 

Vrijdagmiddag 3 november gaat er een delegatie naar Omrop Fryslân om in het radioprogramma Noarde-

wyn Live de clip te lanceren op tv. Dit is tussen 13:00 en 14:00 uur live te volgen via radio en tv. Van iedere 

school mogen er twee (oud) leerlingen mee om te zingen met Wiebe tijdens de uitzending. Wie dat voor 

onze school zijn wordt nog bekend gemaakt.  

 Start stemmen Fryske Top 100 – Omrop Fryslân  

Vanaf zaterdag 4 november start Omrop Fryslân met de stemcampagne van de Fryske Top 100. Van 4 no-

vember t/m 2e kerstdag kan men zijn/haar persoonlijke top 5 van Friestalige nummers doorgeven via 

www.frysketop100.nl. Uiteraard stemmen wy op ons lied en zullen we proberen zoveel mogelijk stemmen 

te behalen.  

  


