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Bij de vorige nieuwsbrief konden we bijna schaatsen, nu lijkt toch 

echt het voorjaar door te breken. Met enig kunst- en vliegwerk 

qua bezetting zijn we na de vakantie van start gegaan. Gelukkig 

zijn alle leerkrachten inmiddels weer zo goed als gezond! 

 

Met vriendelijke groet, 

Team de Stjelp  

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

 

 

Woensdag 14 maart 

Open dag 

Luizenpluizen 

Dinsdag 20 maart 

Leerling arena  

Woensdag 21 maart 

Koffieochtend  

Vrijdag 23 maart 

Schoolverpleegkundige 

groep 7 

Woensdag 28 maart 

Grote rekendag  

Donderdag 29 maart 

Leerlingen vrij i.v.m. scholing  

Vrijdag 30 maart t/m 2 april 

Goede Vrijdag/ Pasen 

Leerlingen vrij 

Di/ woe 17 &18 april  

Eindtoets groep 8 

Dinsdag 24 april  

Ouderarena 

Donderdag 26 april  

Feestelijke ouderavond  

Meivakantie! 

 

 

Agenda 

Korte berichten. 

Welkom 
Na de voorjaarsvakantie 
kwam Jilles Bouma voor 
het eerst op school 
proefdraaien. Dat ging 
hartstikke goed. Jilles 
wist al veel te vertellen 
over de natuur.   
Welkom op school Jilles! 
Wij wensen jou een hele 
fijne en leerzame tijd toe 
op De Stjelp.  
 
Baby-nieuws 
Ook een heel warm wel-
kom voor Imke Marije, 
het kindje van juf Sjoukje 
en haar man Jurriaan. 
Wat een prachtig meisje 
hebben zij gekregen. Het 
hele gezin maakt het 
goed. Afgelopen vrijdag 
hebben we heerlijk be-
schuit met muisjes ge-
geten.  
Gefeliciteerd! 
 

Open ochtend  
Woensdag is er een 
open ochtend. Iedereen 
mag van 8:30 uur tot 
10:00 uur de klassen bin-
nenlopen om eens te 
kijken wat er al zoal op 
school wordt gedaan.  
 
Koffie-ochtend 
21 maart is er een koffie-
ochtend. Feikje Toering 
onze directrice is dan op 
school en de zij heeft de 
koffie klaar. Mochten 
jullie vragen hebben of 
iets met Feikje willen 
delen dan kan dat tij-
dens deze koffieochtend. 
8:30 uur tot 9:30 uur. 

Ouderarena 
Zeven maart was de ou-
derarena. We hebben 
een goed tafelgesprek 
gehad en als team en 
MR hebben we het als 
zeer waardevol ervaren.  
Iedereen krijgt nog een 
verslag van de avond 
toegestuurd.  
 
Portfolio’s 
We hebben nog niet alle 
portfolio’s en doelen-
boekjes terug. Graag de-
ze week weer meene-
men.  
 
Luizenpluizen 
Woensdag gaan we lui-
zenpluizen! Zorg ervoor 
dat je geen gel of inge-
wikkelde bouwwerken in 
je haar hebt! De moe-
ders kunnen dan goed 
en vlot controleren.  
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Opening museumwand 
Op dit moment is in het Fries Natuur Museum het Grote Grutto Theater.  
In het museum is een wand beschikbaar gesteld voor ons onderwijsteam om prachtige  
kunstwerken tentoon te kunnen stellen.  
Deze wand moet natuurlijk officieel worden geopend! Dit gaat 19 maart plaatsvinden en de school van Baard 
mag hier bij zijn. Het is kort dag, maar we wilden en konden niet langer wachten. We zoeken rijders! Ook 
wanneer jullie alleen heen of alleen terug kunnen rijden, horen wij het graag.  
We vertrekken om half tien en rijden om 12 uur terug uit Leeuwarden.  
Opa’s, oma’s, pakes en beppes mogen natuurlijk ook rijden. Kun je zowel heen als terug rijden, dan ben je 
van harte uitgenodigd om de opening bij te wonen. 
Graag doorgeven aan de leerkracht of even een mailtje sturen.  
 
Meester Aart 
Meester Aart heeft last van een lekkende hartklep. Hij wordt hiervoor binnenkort geopereerd. Wij wensen 
hem heel veel sterkte en beterschap toe. De kinderen hebben een slinger voor meester Aart gemaakt, want 
we missen hem ontzettend en hopen dat hij snel beter wordt.  
Meester Aart begeleidt een aantal kinderen bij het rekenen en lezen. Juf Els gaat dit voor een groot deel nu 
op de woensdag doen.  
Op donderdag van 8:30 uur tot 9:00 uur leest meester Aart met een groepje kinderen. Is er een ouder die dit 
zou willen doen?  
 

Inhoudelijk 
Woensdag waren de kinderen vrij en gingen de leerkrachten naar de Jenaplanconferentie. ‘s Ochtends heb-
ben we workshops gevolgd over ICT, muziek en integrale kind centra. Na een heerlijke lunch was er een le-
zing van Claire Boonstra. Een goed verhaal en zeer inspirerend. Daarnaast is het natuurlijk leuk, leerzaam en 
goed om collega’s te spreken. Je hoort waar andere scholen mee bezig zijn en leert van elkaar. We kwamen 
vol ideeën terug en gaan zeker een aantal zaken oppakken die we vanuit de conferentie hebben meegekre-
gen. Een geslaagde dag! 
  
 
 

Beschuit met muisjes; Imke Marije is geboren! 



Oproepjes en foto’s  

We deden in deze brief nogal wat oproepjes. We beseffen ons dat 

iedereen het druk heeft en niet iedereen altijd kan. Toch hopen 

we dat we alles samen rond kunnen krijgen! 

Wie wil er op donderdag van 

8:30 uur tot 9:00 uur met 

een groepje kinderen lezen? 

Wie kan ons op 19 maart naar het 

Fries Natuur Museum brengen en/ 

of ophalen. Je mag natuurlijk blijven 

om te komen kijken! 

Vertrek 9:30 uur vanuit Baard 

Terug 12:00 uur vanuit Leeuwarden 

Vergeet niet je portfolio en 

doelenboekje weer mee te 

nemen naar school! 

Gastles over zwerfafval 

Opening thema Milieu en Energie 

Kinderen lieten voorwerpen bewegen 

op een milieuvriendelijke wijze. 



Personeel  
Juf Anneke en juf Renske waren afgelopen week ziek. Juf Titia kon juf Renske vervangen, juf Jetske ver-
ving juf Anneke.  
Voor de donderdag en vrijdag waren er geen andere opties qua vervanging. Gelukkig kon het zo, maar 
het had niet veel gescheeld of de kinderen hadden niet naar school gekund.  
Wij wisten het op te lossen. Op de site “hetlerarentekortisnu” konden we lezen dat wij niet de enige wa-
ren en dat het niet overal kon worden opgelost.  
Eén van de redenen waarom onze collega’s in Noord-Holland, Flevoland en Utrecht woensdag gaan sta-
ken.  

Nederland  
Oplossing 

 
Week 10 

 

Parttimer komt extra dag 

terug 

4.493 leerlingendagen 

188 registraties  

 

Ouder met lesbevoegdheid 

voor de klas 

364 

14 

 

Onbevoegde voor de klas 4.195 

178 

 

Klas verdelen 4.493 

199 

 

Klas naar huis sturen 4.627 

187 

 

Invaller via detacheringsbu-

reau 

1.726 

78 

 

Gepensioneerde voor de klas 644 

27 

 

Directie of IB-er etc... 4.162 

173 

 

Anders of combinatie 4.222 

173 

 

Totaal 28.926 

1.217 

 

Leerlingendagen:  
Het gaat hier niet per se om het absoluut aantal 
unieke leerlingen.  
Wanneer een klas van 25 kinderen 3 dagen 
wordt verdeeld, telt dit dus als 75 leerlingda-
gen. Wordt dezelfde klas de dag er op naar huis 
gestuurd, telt dit ook als 25 leerlingendagen. 


