Nieuwsbrief
06-04-2018

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

Agenda

De kinderen zijn deze week al druk aan de slag gegaan met de
voorbereidingen voor de feestelijke ouderavond. Het belooft een
mooi stuk te worden. Verder zijn er nog schoolse ontwikkelingen

Di/ woe 17 &18 april

waarvan wij jullie op de hoogte willen brengen en het verslag van

Eindtoets groep 8

de ouderarena vinden jullie ook in deze mail. Wij hopen iedereen

Vrijdag 20 april

voldoende te hebben geïnformeerd. Mochten er vragen zijn, laat

Koningsspelen

het dan gerust weten.

Dinsdag 24 april
Ouderarena

Met vriendelijke groet,

Donderdag 26 april

Team de Stjelp

Feestelijke ouderavond
Vrijdag 27 april
Koningsdag lln. Vrij

Korte berichten.
Robot
Een aantal kinderen hebben samen met Houkelien (moeder van Yvet en
Fedde) een begin gemaakt met het in elkaar
zetten van onze robot.
Dit is nog best een hele
klus. Wanneer er een
ouder is die een keer
een uurtje hier mee aan
de slag wil gaan met 2
kinderen, dan horen wij
dat graag. Iedereen kan
dit prima doen, je hoeft
niet ICT-er of techneut
te zijn. Voor kinderen
alleen is het alleen wel
wat moeilijk. Graag even
een mailtje of doorgeven
aan juf Jetske.

Koningsspelen
Bij eerdere MR bijeenkomsten met Hilaard en
Easterlittens kwam naar
voren dat er op bepaalde gebieden best samengewerkt kan worden, net
zoals bijv. bij Sinterklaas.
Naast activiteiten met de
hele school, heb je dan
ook activiteiten met een
grotere groep leeftijdgenootjes.
Easterlittens stelde voor
om de Koningsspelen
samen te doen. Een
hartstikke leuk idee. Ons
leek het leuk om dan Hillaard ook uit te nodigen.
Ook dat idee werd door
alle partijen enthousiast
ontvangen.

Het is kort dag, maar het
gaat ongetwijfeld lukken
om dit te organiseren.
Volgende week gaan
drie leerkrachten (van
iedere school één) om
tafel om te kijken wat
we met de Koningsspelen gaan doen. Informatie hierover volgt zo
spoedig mogelijk.

28 april t/m 6 mei
Meivakantie lln. vrij
10 & 11 mei lln. vrij
Hemelvaartweekend
21 mei lln. vrij
Pinksteren
23 t/m 25 mei
Schoolkamp groep 6 t/m 8

Operatie juf Anneke
Juf Anneke wordt 23
april geopereerd aan
haar heup. Heel fijn voor
Anneke aangezien zij
hier veel pijn van heeft.
Wij moeten Anneke helaas wel een paar weken
missen. We gaan op
zoek naar vervanging.
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Ouderarena; onderwerp krimp

Hieronder het verslag van de ouderarena. Excuses dat deze later is gepland.
Dit verslag gaat ook naar de inwoners van de betrokken dorpen; Baard, Huins en Leons.
Naast het verslag ontvangen zij ook nog wat andere schoolnieuwtjes.
De volgende ouderarena is 24 april.
We geven eerst kort de stand van zaken weer. Op dit moment ligt er een voorstel
voor een gesplitste opheffingsnorm; 41 leerlingen voor een dorpsschool, 121 voor
stadsscholen. Voor De Stjelp die onder Gearhing valt zou dit gunstig zijn. Een andere optie om één norm te
hanteren van 91 zou niet goed uitpakken. Het voorstel moet in Den-Haag worden goedgekeurd, omdat niet
alle besturen akkoord zijn met de gesplitste normen. De minister moet daarom nu beslissen. Proloog (die de
norm graag anders zou zien) zou dan nog bezwaar kunnen maken. Verwachting is dat in april de minister een
besluit neemt.
De Stjelp heeft op dit moment niet 41 leerlingen. Gearhing kan scholen die onder de norm zitten wel langer
open houden, omdat zij gemiddeld genomen wel boven de 41 zitten met alle scholen onder het bestuur. Er is
dus zeker nog 3 jaar de tijd om aan plannen te werken.
Samen met ouders zijn we in gesprek gegaan over hoe wij met dit onderwerp zouden moeten omgaan. De
MR kan de standpunten van ouders meenemen in overleggen over dit onderwerp. Marijn Meijberg leidde
het gesprek. We hebben geprobeerd alles zo goed mogelijk samen te vatten in deelonderwerpen.
Promotie/ zichtbaar zijn
De school is uniek, door de visie, wijze van werken en de kleinschaligheid. Hierdoor kunnen we heel persoonlijk op het kind afgestemd onderwijs geven. We kunnen veel bieden. De school zou dit meer kunnen/ moeten
benadrukken naar buiten toe.
Informatiefolders bij peuterspeelzalen en kinderopvang zouden hier bij kunnen helpen. Mond tot mond reclame blijft natuurlijk ook een hele goed vorm van reclame maken. Verder kan er gekeken worden hoe wij bij
zoekresultaten van Google hoger komen te staan. Via Facebook zijn er ook nog mogelijkheden om meer aan
PR te doen. Belangrijk is dat we ons niet op één doelgroep richten. De school moet qua leerlingen goed in
balans blijven en een afspiegeling zijn van de samenleving.

Dorp, dorpsbelang
De school draagt bij aan de dorpen waar de leerlingen wonen.
Het behoud van de school is voor het hele dorp belangrijk.
Ouders geven aan dat het goed zou zijn om de inwoners van de dorpen hierbij te betrekken. Dorpsgenoten
informeren over deze avond, maar ook daarna blijven informeren. Wellicht een bijeenkomst met Huins, Leons en Baard om over dit onderwerp in gesprek te gaan. Verder in de BaarderKat het nieuws brengen. Deze
komt 4x per jaar uit. Mocht er eerder nieuws zijn, dan huis aan huis verspreiden.
Verder is het belangrijk om Nij Baarderadiel en dorpsbelang op de hoogte te houden.

Ideeën
•

•

Goed en gemakkelijk vervoer kan er wellicht voor zorgen dat het gemakkelijker
is om naar Baard te komen. Denk aan bijv. busvervoer. Jan Reitsma geeft aan dat
GrieneKo bezig is met een elektrische auto voor het dorp. Wellicht zou dit ook een busje voor bijv. 9
personen kunnen worden. Financieel zit hier wel een behoorlijk plaatje aan, maar het is de moeite zeker waard om te kijken of dit haalbaar is.
IKC; wanneer de school ook voor– en naschoolse opvang kan bieden, bieden zij iets wat andere scholen niet bieden. Het kan een reden zijn om dan wel naar Baard te rijden.

Samenwerking
Samenwerking met andere scholen is zeker bespreekbaar. Wellicht opent samenwerking ook meer deuren
als het gaat om subsidie voor bijv. nieuwe projecten die je samen zou kunnen gaan ontwikkelen.
Er zijn al gesprekken geweest met Easterlittens en Hilaard m.b.t. de opheffingsnorm van de gemeente Leeuwarden. We willen deze lijnen graag warm houden en kijken waar samenwerking mogelijk is.
We willen in ieder geval niet het scenario ingaan waarbij we met samenwerken net zo lang wachten tot alle
scholen omvallen. In onze omgeving staan er scholen in Winsum, Mantgum, Weidum, ouders zouden er bij
het “omvallen” van scholen ook voor kunnen kiezen naar deze scholen te gaan. Bij samenwerking kunnen
we samen iets starten, bij aansluiten bij een andere school heb je minder inspraak.
Voor ouders zijn de vieringen die we als school houden en projecten zoals Greidhoeke Goes Onderwijs erg
belangrijk. Bij samenwerking zou je deze zaken wellicht eerder kunnen behouden.
Algemeen
•

We zijn het er over eens dat we naar de lange termijn moeten kijken. Jaren tegen een gemiddelde aanhikken geeft weinig vertrouwen. Voor ouders en leerkrachten kan dat negatief werken om naar een
school te komen.

•

We moeten pro-actief handelen.

•

Belang van de kinderen staat voorop

Voor de MR en het team een waardevolle avond met veel input. We gaan samen met de directie naar de
ideeën kijken en bepalen hoe we verder gaan. We houden iedereen op de hoogte van de ontwikkelingen bij
de gemeente, op school en op bestuurlijk niveau.
Tot zover het verslag.
Ook deze week waren er ontwikkelingen betreffende dit onderwerp We willen jullie daar graag over informeren.
Feikje heeft een bijeenkomst over IKC’s bijgewoond. IKC staat voor Integraal Kind Centrum. Een IKC is een
voorziening waarin organisaties als onderwijs, kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang, peuterspeelzaal en
welzijnsactiviteiten zijn samengevoegd.
Bij deze bijeenkomst is Feikje geïnformeerd over wat een IKC precies is en hoe je deze zou kunnen ontwikkelen. Bij deze bijeenkomst was o.a. een vertegenwoordiger van de gemeente Leeuwarden die zich met IKC’s
bezig houdt.
Z.o.z.

Er is veel informatie verzameld en we weten beter wat er nodig is om een IKC te
kunnen realiseren. De gemeente gaf daar heel duidelijk aan dit soort initiatieven te willen ondersteunen, maar wel initiatieven die voor de lange termijn gelden. Met andere woorden; faciliteren voor een IKC waarvan zeker is dat deze
nog jaren bestaansrecht heeft is prima. Andersom; investeren in een IKC zodat je
misschien bestaansrecht creëert, doen ze niet.

Verder gaat Feikje volgende week naar de school van Hilaard voor een ouderavond. Deze school moet op kortere termijn naar alternatieven gaan kijken omdat zij eerder onder de normen komen. Deze avond zal Feikje wat vertellen over
Gearhing en de school in Baard. Zij doet dit samen met haar collega van het andere onderwijsteam; Arnold Oosterdijk. Hij zal wat vertellen over zijn scholen in
het onderwijsteam; o.a. Weidum.

Een nieuwsbrief met veel informatie en een lang verslag over zaken waar we
allemaal enorm bij betrokken zijn. We hopen dat alles duidelijk is. Mocht u vragen, ideeën of opmerkingen hebben, laat het dan gerust even weten via de
mail, telefonisch of loop even naar binnen. We houden jullie op de hoogte.

Met vriendelijke groet,
Feikje Toering en Jetske Hettinga

Kleden
Voor de decors kunnen
we nog steeds witte lakens/ kleden gebruiken.

