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

Agenda

Goedheilig man en zijn Dinsdag 12 december
Piet op de Stjelp.
Wat was het een
heerlijk kinderfeest!
Fijne pakjesavond.

Staking….
Dins- en woensdag 19 en 20
december
Baarderbollen verkoop
Donderdag 21 december

Korte berichten.

‘s middags: kinderen vrij

Staken

een sinaasappel en een
lot. Wij als school krijgen
12 december staken?! Zie
per ingezamelde boon
bijgevoegde brief voor
0,50. De bomen mogen
verdere informatie.
dus nog even blijven
Kerst
staan na de kerstdagen.

Leeuwarden.

‘s avonds: Kerstfeest

Baarderbollen

Kerstvakantie!

De ouderraad heeft weer 25 dec. t/m 5 jan. 2018
een aantal Baarderbollen
Woensdag 10 januari
besteld bij de bakker. Op
Inzamelen kerstbomen
dinsdag 19 en woensdag
Alle kinderen zijn op don- Schoolfruit
20 december komen zij
derdag 21 december ‘s
In ieder geval op de dins- weer langs de deuren om
middags vanaf 12.30 vrij.
dag, woensdag, donder- deze te verkopen. NaSamen met je ouders verdag en vrijdag krijgen de tuurlijk helpen de kinwachten wij jullie ‘s
kinderen fruit of groente deren mee bij de veravonds om half zes op
van ons.
koop. De ouderraad
school voor de kerstvieHet valt ons op dat wei- zoekt nog wel enkele enring.
thousiaste ouders om
nig kinderen het fruit
Stemmen op t lied
mee te helpen bij de veraannemen. Dit is toch
Graag stemmen op
wel heel jammer. Wilt u koop. Opgave kan op
dit met de kinderen be- school.
‘Nim my mei dy mei’
spreken?
Nieuwsbrief
Inzameling kerstbomen
Viltproject
De volgende nieuwsbrief
10 januari ‘18 gaan we
komt uit op dinsdag 19
kerstbomen inzamelen. Namens onze school modecember.
gen Welmoed en Elisa
De kinderen ontvangen
naar het gemeentehuis in (1x in de twee weken)
voor de gedane moeite
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Gemeentelijke herindeling en onderwijs
In de Leeuwarder courant van 18 november heeft u kunnen lezen dat alle partijen rondom het onderwijs in westelijke deel
van Friesland opnieuw bijeengekomen zijn voor het tweede ‘Jellumer beraad’. De scholenkoepels (waaronder Gearhing),
gemeentes, provincie en het ministerie hebben in dit overleg samen gekeken naar het rapport ‘Goed en bereikbaar onderwijs’.
Uitgangspunt is een rekenmodel waarin aantallen leerlingen per school en geldende- en mogelijke gemeentelijke opheffingsnormen uitgewerkt zijn in een aantal scenario’s. Er wordt omschreven wat er mogelijk is wanneer er bepaalde opheffingsnormen vastgesteld worden. Het zou bijvoorbeeld gunstig zijn voor de scholenkoepels op het platteland wanneer
de gemeente Leeuwarden in navolging van de gemeente Sudwest Fryslan een gesplitste opheffingsnorm (plattelandsnorm /
stedelijke norm) zou gaan hanteren. Voor de scholen in Leeuwarden zelf zou dit echter ongunstig zijn.
Conclusie is, dat er vooralsnog geen scenario te bedenken valt waarin iedereen tevreden kan zijn en alle scholen open kunnen blijven. De scholenkoepels zullen moeten wachten tot er medio maart 2018 een besluit genomen wordt door de gemeenteraad van de gemeente Leeuwarden over de te hanteren opheffingsnorm. Helder is dat de gemeente Leeuwarden na
de herindeling voor een groot deel uit platteland bestaat. Gunstig lijkt daarbij dat de PvdA, die de kleine plattelandsscholen
een warm hart toedraagt, na de verkiezingen de grootste partij is geworden.
Na het besluit op 18 maart kunnen Gearhing en andere scholenkoepels de gevolgen pas verder overzien. Het zal niet per
direct leiden tot het sluiten van scholen. In het meest negatieve geval zal dit drie jaar daarna zijn. Het is aan de scholenkoepels om te bepalen om welke scholen het gaat en hoe en wanneer ze dit doen. We gaan er van uit dat de gemeente Leeuwarden verantwoordelijkheid neemt voor de leefbaarheid in haar dorpen en zorgt voor goed onderwijs op het platteland.
Zowel Gearhing als de andere scholenkoepels en diverse gemeentes om Leeuwarden heen zullen zich hier voor hard maken. We rekenen er op dat dan ook Leeuwarden een verstandige keuze zal maken voor een gesplitste opheffingsnorm.
Feikje Toering-v.d.Weide

