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Bijna Kerstvakantie! In deze laatste nieuwsbrief van het jaar nog 

een aantal belangrijke mededelingen, nieuwtjes, reminders en op-

roepjes. We hopen iedereen voldoende te hebben geïnformeerd.  

 

Met vriendelijke groet, 

Team De Stjelp  

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

 

 

Donderdag 19 dec.  

‘s avonds kerstviering  

Vrijdag 20 dec.  

Kerstochtend  

leerlingen 12 uur uit.  

 

23 dec. t/m maandag 6 jan. 

Kerstvakantie   

 

Maandag 6 januari 

leerlingen vrij > margedag 

Gearhing breed 

 

Dinsdag 7 januari  

Donderdag 9 januari  

Schoonmaakavonden 

 

Woensdag 8 januari  

Kerstboom verzamelen.  

 

Woensdag 22 januari  

Voorleesdagen  

 

Donderdag 23 januari 10:30 

Film en muziek  

voorstelling + workshops 

Agenda 

Welkom! 

Na de vakantie komt 

Jelle Wop bij ons op 

school. Jelle Wop zit in 

groep 7. Welkom! We 

wensen jou een mooie 

en leerzame tijd toe op 

De Stjelp.  

Gezonde school! 

Dit jaar hebben we een 

subsidie aangevraagd op 

het gebied van Natuur 

en Milieu. We willen kij-

ken hoe we dit onder-

deel binnen de school 

sterker neer kunnen 

zetten, door o.a. het 

binnenklimaat aan te 

pakken. Wellicht is een 

“binnenbos” iets voor 

onze school, meer met 

planten en groen qua 

aankleding. Er zijn vast 

ideeën genoeg. Hoe 

kunnen we in de mid-

denruimte beter ventile-

ren? Hoe kunnen we 

naast de schooltuin het 

schoolplein wat groener 

en aantrekkelijker ma-

ken qua natuur. Hier 

heeft ons bestuur een 

mooie pot beschikbaar 

voor gesteld. Zijn er ou-

ders die het leuk lijkt om 

hier met de school over 

na te denken en mee te 

helpen bij de uitvoering 

van deze plannen? 

Graag aangeven bij juf 

Jetske. 

Kerstochtend 

Vrijdag gaan we met de 

hele school schaatsen 

bij ‘t Gerecht in Heeren-

veen. Super leuke kans. 

We zoeken nog een 

paar rijders. Johannes, 

Carin, Anke, Kees en 

Houkelien hebben zich 

al aangemeld. Bedankt 

daarvoor!  

Als we met de hele 

school willen gaan, moe-

ten er nog wel een paar 

rijders bij. Pakes en bep-

pes, buurmannen en 

buurvrouwen zijn na-

tuurlijk ook welkom om 

te rijden! 

Mocht je geen geschikte 

schaatsen hebben, no-

ren zijn evt. toegestaan 

en anders zijn er ook 

schaatsen beschikbaar 

bij de ijsbaan. 12 uur 

zijn de kinderen uit! 

Leuk nieuwtje 

Juf Jetske is in verwach-

ting. Halverwege juni 

wordt het kindje ver-

wacht. Alles gaat goed. 

We houden jullie op de 

hoogte wat betreft ver-

vanging te zijner tijd.  

Korte berichten  
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Schoolontwikkeling  

Maatklas 

Via via zijn wij in aanraking gekomen met Anneke Lautenbach. Anneke Lautenbach wil graag een maatklas 

opzetten in deze omgeving. Een Maatklas is een klas voor kinderen met een handicap. Klas is een groot 

woord, het zou gaan om 1 tot bijv. max. 6 kinderen. De Maatklas wil kinderen met een handicap op een re-

guliere school een plek kunnen bieden. In het begin wordt altijd met 1 tot 2 kinderen gestart. Ook afhankelijk 

van de mogelijkheden binnen de school.  

Het team voelt hier wel voor. We zien heel duidelijk dat het een verrijking voor ons onderwijs kan zijn en vin-

den het ook passen bij de visie van de school. We hebben ook nog veel vragen. We willen ons daarom samen 

met jullie verder oriënteren op mogelijkheden en kijken wat het draagvlak is binnen de school.  

Als team willen we met de MR een school bezoeken die dit al doet. Als we na een schoolbezoek nog steeds 

enthousiast zijn, willen we een avond organiseren waarin we jullie kunnen informeren over wat het idee con-

creter zou kunnen betekenen voor onze school. Ook willen we jullie als ouders in de gelegenheid stellen om 

bijv. zo’n school op te zoeken die al een maatklas heeft. Mocht daar behoefte en vraag naar zijn. Op deze 

avond kunnen jullie je vragen stellen, ideeën voorleggen en kunnen we peilen of er draagvlak is ook vanuit 

jullie.  

Voor ons (en waarschijnlijk ook voor jullie) was het belangrijkste wat voor effect het heeft op ons onderwijs 

van onze kinderen. Goed om daarbij te weten is: 

 De kinderen hebben een 1 op 1 begeleider die de kinderen helpt en onderwijst. De leerkracht van De 

Stjelp is er dus voor de kinderen van de groep.  

 De kinderen sluiten aan bij de lessen en activiteiten die voor beide van meerwaarde zijn. Kinderen van 

de Maatklas zitten dus niet de hele lesdag in het lokaal bij de andere kinderen, maar alleen op die mo-

menten dat het verrijkt.  

Heel kort wat we als meerwaarde zien: 

 Als school denken we het belangrijk is om zorg, oog voor elkaar te hebben. Op deze manier dragen we 

daaraan bij, dragen we het uit en leren we om elkaar te zorgen ongeacht wel/ geen handicap.  

 We kunnen van elkaar leren. 

 Het maakt de wereld voor iedereen groter en draagt bij aan het deelnemen in de maatschappij. 

De nieuwsbrief is te kort om uitgebreid alles te benoemen, vandaar ook een informatie avond. Op 14 jan. 

hebben we als team een overleg met Janneke en we plannen dan ook een datum voor een informatieavond. 

We informeren jullie daar dan zo spoedig mogelijk over.  

Mocht u eerder vragen, ideeën of suggesties hebben, laat het dan gerust weten. We kunnen nog niet op alles 

een antwoord geven, omdat ook wij ons nog oriënteren. Vragen die we niet kunnen beantwoorden kunnen 

we wel meenemen in overleggen of een eerste schoolbezoek en daar tijdens de informatieavond op terugko-

men.   



Schoolontwikkeling deel 2 

Extra investeringen  

 Afgelopen periode is er vooral door de school gekeken welke materialen nog op onze wensenlijst stonden. 

Met dank aan het goede financiële beleid van Gearhing was er ruimte voor investeringen. Het liefst investe-

ringen die de kinderen van de scholen direct toekomen.  

Er is een mooi bedrag vrij gemaakt om het plein verder aan te kunnen pakken. Er is o.a. ruimte om extra con-

structie en speelhoek materiaal voor de onderbouw aan te schaffen en verder zijn er ook een aantal prakti-

sche kleinere zaken aangeschaft.  

Daarnaast hebben we een tuinhuisje gekocht. Hierin kan het materiaal voor de tuin staan en misschien bijv. 

het oudpapier. In het speelmateriaal hok is weinig ruimte en ook het oudpapier is een echte sta in de weg.  

Drama  

Beleid op drama was één van onze speerpunten. Vraag de kinderen gerust of ze dit hebben gemerkt. Ze heb-

ben nl. aanzienlijk meer drama-activiteiten gedaan de afgelopen periode. We gaan deze lijn nu doortrekken 

naar creatief en muziek.  

Digitaal  

In januari staat er weer een overleg gepland. We hebben onze ICT-specialist uitgenodigd om samen te kijken 

naar de invoering van de Parro-app. We hebben jullie hierover geïnformeerd tijdens de informatieavond. Een 

app die het gemakkelijker maakt om bijv. foto’s, reminders en korte berichten op gezette tijden naar elkaar 

toe te sturen. We hopen na dit overleg de eerste stappen te kunnen zetten die voor jullie ook merkbaar zijn.  

Verder kijken we naar de ICT-middelen die we hebben. Welke hulpprogramma’s hebben we, kunnen we dit 

effectiever gebruiken en wat missen we nog.  

Regioschool  

In de eerste week van januari is er weer een overleg betreffende een regioschool. Bij dat overleg willen we 

een concreter tijdspad en stappenplan klaar hebben. Ook hier staan de ontwikkelingen dus zeker niet stil.  

Bezetting nieuwe jaar 

Dinsdag 7 januari is de eerste werkdag van 

meester Jan Tiede. We zijn blij met de 

komst van Jan Tiede. Jan Tiede zal op maan-

dag, dinsdag en vrijdag werken.  

Dit betekent dat we de donderdag en vrij-

dag omdraaien qua rooster en groepsverde-

ling. Nu zit de middenbouw en bovenbouw 

op vrijdag bij elkaar bij juf Jetske. Dit zal dan 

nu op de donderdag zijn, bij juf Jetske. Ei-

genlijk niet heel verschil, maar wel goed om 

even te weten.  

Vuurwerkbrillen  

Vanuit de gemeente is er de mogelijkheid 

om de bovenbouw gratis vuurwerkbrillen te 

geven. Deze week worden ze bij het MCL 

opgehaald en donderdag krijgen de kin-

deren deze mee.  

We hopen op een veilige jaarwisseling en 

iedereen in goede gezondheid terug te zien 

in het jaar 2020! 



Woensdag 8 januari is de 

kerstboomactie! 

Die dag worden de kerstbomen opgehaald 

en opgeruimd door de gemeente. Voor ie-

dere ingeleverde boom door en bij school 

krijgt de school een kleine bijdrage. Lever 

uw boom (en wellicht die van anderen) dus 

in bij school! 

Reminders!! 

Afscheid juf Anneke  

Donderdagavond is de kerstviering, maar ook het af-

scheid van juf Anneke. De krystkuier sluiten we met z’n 

allen af in de kerk. Daar zullen optredens zijn en nemen 

we officieel afscheid. Ook jullie als ouders kunnen na 

afloop op informele wijze afscheid nemen van Anneke 

en haar bedanken voor alles wat zij voor de school heef 

gedaan.  

Krystkuier  

Donderdag 19 december is de kerstviering. Dit 

jaar doen we een Krystkuier door Baard voor het 

hele gezin.  

Warme kleding en een lichtje maken de wande-

ling nog leuker. Onderweg zijn er allerlei leuk acti-

viteiten. We starten om 18:30 uur op school. In 

kleinere groepjes leg je vervolgens een route af.  

Rond 19:30 uur willen we graag met z’n allen in de 

kerk verzamelen. Er zijn optredens en we nemen 

officieel afscheid van juf Anneke.  

Om ongeveer 20:00 uur gaan we dan weer rich-

ting huis.  



Sinterklaas wat een feest! 




