Nieuwsbrief
22-02-2018

Beste ouder(s) / verzorger(s) van de Stjelp,
De voorjaarsvakantie staat voor de deur. We wensen iedereen een

Agenda

hele fijne vakantie toe, met hopelijk veel schaatsplezier!
Vrijdag 23 februari

Met vriendelijke groet,

Leerlingen vrij

Team de Stjelp

Woensdag 7 maart
Leerlingen vrij/
Jenaplanconferentie
Woensdag 14 maart
Open dag

Korte berichten.
Personeel
Afgelopen dinsdag was
Juf Brenda haar laatste
dag op De Stjelp. Het
invalwerk zit er op. We
willen haar hierbij enorm
bedanken voor de inzet
voor onze school. En
wensen haar veel succes
op haar nieuwe scholen
waar ze als (interim) schoolleider aan het
werk gaat.
Na de voorjaarsvakantie
gaat Juf Jetske weer aan
de slag. De afgelopen
weken was ze er ook al
enkele dagen en kon ze
mooi oefenen om juf en
mem zijn te combineren.
Jetske, fijn dat je weer
op De Stjelp bent.
Op de volgende pagina
staat wie wanneer voor
welke groep staat.

Woensdag 21 maart

Verdrietig nieuws

uiteraard begrip voor
Koffieochtend
deze keuze. Wij wensen
Gisteren kregen wij het jullie veel plezier op de Donderdag 29 maart
nieuws dat de vader van nieuwe school.
Leerlingen vrij i.v.m. scholing
onze directrice Feikje is
Vrijdag 30 maart t/m 2 april
overleden. Wij wensen Greidhoeke Goes Onderwijs
Goede Vrijdag/ Pasen
haar heel veel sterkte
Zoals u al heeft kunnen
toe.
Leerlingen vrij
lezen in een vorige
nieuwsbrief komen de
Nieuw thema
Di/ woe 17 &18 april
kunstwerken van de kinEindtoets groep 8
Na de vakantie starten
deren in het Fries Nawe met het thema;
tuurmuseum te hangen. Dinsdag 24 april
Dit gaat helaas niet lukMilieu en energie.
ken voor de voorjaarsva- Ouderarena
kantie. U krijgt zo spoe- Donderdag 26 april
dig mogelijk bericht
Bawan en Baban
Feestelijke ouderavond
Na de voorjaarsvakantie wanneer de museumzullen broertjes Bawan wand
en Baban niet meer van klaar is.
Leeuwarden naar De
Stjelp komen. Wegens
gezondheidsredenen van
moeder gaan ze naar
een school vlakbij hun
huis. Dit vinden wij erg
jammer, maar hebben
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Verdeling leerkrachten over de week na de voorjaarsvakantie
Maandag
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Woensdag Donderdag

Vrijdag

Ocht.

Mid.

Ocht.

Mid.

Dag

Ocht.
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Ocht.
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1-3

Renske
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Titia
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4-5

Froukje

Froukje

Froukje

Froukje

Froukje

Anneke

Anneke

Jetske

Anneke

6-7-8

Jetske

Jetske

Jetske

Froukje

Anneke

Anneke

Anneke

Anneke

Anneke

Jetske

Jetske

Loco/IB

Alle dorpsscholen redden lijkt onmogelijk. (LC.
21-02)

Zomaar een paar krantenkoppen van de afgelopen tijd. De discussie over kleine dorpsscholen
wordt volop gevoerd. De MR wil jullie als ouders graag uitnodigen om hierover met z’n allen
in gesprek te gaan. We willen jullie daarom uitnodigen voor de ouderarena op
7 maart om 20:00 uur.
We staan deze avond stil bij de stand van zaken wat betreft de opheffingsnorm die verandert
nu we bij de gemeente Leeuwarden horen. Daarnaast willen we vooral jullie mening en ideeën hoe om te gaan met de krimp en opheffingsnormen. We doen dit aan de hand van een tafelgesprek en een aantal stellingen, ook wel ouderarena genoemd.
Na afloop willen we graag met jullie nog even een hapje en een drankje nuttigen. In verband
met inkoop willen we daarom graag weten of u komt. Graag doorgeven voor 6 maart per mail
of bij de leerkracht.
Met vriendelijke groet,
MR en team De Stjelp

