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We willen iedereen een hele fijne kerstvakantie en een goede jaar-

wisseling toewensen. We hopen iedereen in goede gezondheid terug 

te zien in 2017!  

 

Met vriendelijke 

groet, 

Team de Stjelp  

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

Vrijdag 23 december  

‘s ochtends kerstfeest 

‘s middag leerlingen vrij  

24 december t/m 8 januari  

Kerstvakantie  

16 t/m 27 januari  

Cito toetsen  

Vrijdag 3 februari  

Maandag 6 februari  

Voortgezet onderwijs 

gesprekken 

Vrijdag 10 februari  

Portfolio mee naar huis 

Dinsdag 14 februari !! 

Oudergesprekken avond.  

Deze komt te vervallen i.v.m. 

scholing. Andere datum 

volgt z.s.m..  

Woensdag 15 februari  

s middags  

Oudergesprekken  

20 t/m 24 februari  

Vakantie  

 

 

 

 

Agenda 

Korte berichtjes  
Gordijnen 

Tijdens de jaarvergadering 

kwam het keukentje aan de 

orde. We willen er graag 

gordijnen voor de ramen. Is 

er iemand die nog gordij-

nen heeft liggen die we 

zouden kunnen gebruiken?  

Wensboom 

Er is een wens uit de wens-

boom in vervulling gegaan! 

We hebben een mooi keu-

kentje aangeschaft en deze 

is inmiddels in elkaar gezet 

en geïnstalleerd. Jappie 

bedankt! We hebben nu 

een oven, twee inductie-

platen en een mooi werk-

blad om aan te werken! 

Fred 

Zoals jullie wellicht we-

ten is Fred al een tijdje 

uit de running i.v.m. 

rugklachten. Gelukkig 

gaat het langzaam iets-

je beter met Fred. Wij 

wensen jou ook via de-

ze weg beterschap 

Fred! We hopen je vrij-

dag bij de brunch te 

zien.  

Tas meenemen 

Donderdag en vrijdag 

krijgen de kinderen 

werk mee naar huis. 

Het is dus geen overbo-

dige luxe om een tas 

mee te nemen! 

Kerstviering 
Vrijdag ochtend is de 
kerstviering. De kin-
deren zijn deze dag 
om 12 uur uit en heb-
ben dus ‘s middags 
lekker vrij.  
 
Stage  
Meester Ruben loopt 
tot februari op don-
derdag stage. Na die 
periode komt meester 
Ruben op maandag en 
dinsdag.  
 
Omrop Fryslan.  

Donderdag 12 of 19 

januari is de uitzen-

ding van ‘Ik Bliuw’ met 

beelden van ‘De 

Stjelp’.  
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Artikel Leeuwarder Courant/ gemeentelijke fusie  
Zes december stond er een artikel in de krant over de gemeentelijke fusie  
met Leeuwarden en wat dit zou kunnen betekenen voor een aantal scholen,  
waaronder ‘De Stjelp’. Naar aanleiding van dit artikel, wat natuurlijk vragen opriep,  
hebben we een informatiebrief gestuurd met daarin de stand van zaken en zienswijze van Gearhing. Deze 
brief geldt nog steeds en wanneer er nieuwe ontwikkelingen zijn dan houden wij jullie daarvan op de hoogte.  
 
In eerste instantie zou er een reactie komen in de krant van meerdere besturen, daar is toch van afgezien. 
Via de krant communiceren is niet de weg  die we willen bewandelen. Mocht er iets in de krant komen van-
uit Gearhing, dan zal dit geen reactie zijn op wethouder Koster.  
 
Op dit moment blijft Gearhing druk om de fusie van de gemeenten voor de scholen goed te laten verlopen. 
Er zijn inmiddels bezoeken afgelegd aan verschillende wethouders van de gemeentes en er is regelmatig con-
tact met wethouder Marja van Reijndorp van Littenseradiel. B&W van Littenseradiel gaat de leiding/ actie 
ondernemen naar Leeuwarden toe. Zodra wij weten wat die acties zijn of wat de resultaten van die acties 
zijn, dan laten wij dat jullie weten.  
 
In de gemeenteraad zijn vragen gesteld n.a.v. het artikel. Via onderstaande link, kunt u dit zien en horen.  
 
http://player.companywebcast.com/gemeentelittenseradiel/20161212_2/nl/player?start=be739242-45fd-
4a47-9070-a23a20c64e7e 
 

Oproep!! 

Wie wil in de eerste week van 

de kerstvakantie de kippen 

voer geven?  

Graag een mailtje 

naar school of 

even doorgeven 

aan juf Jetske.   

Bedankt! 
Afgelopen week bleek maar weer hoe 

betrokken jullie als ouders zijn bij de 

school. Ontzettend veel hulp bij de klus-

jes op school, de kerstactiviteiten en 

met veel enthousiasme en inzet wor-

den er Baarderbollen en suikerbroden 

verkocht.  

Wat een fijn en goed gevoel geeft dat. 

Iedereen die ons heeft geholpen deze 

week, op wat voor manier dan ook:  

Ontzettend bedankt!!!! 

Portfolio’s / doelenmap 

We hebben nog niet alle mappen met 

doelen en portfolio’s terug.  
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Schoolontwikkeling  

St. leerkracht 

We zijn als team nog steeds actief met onze bordsessies van St. Leerkracht. 

Op dit moment hebben we als aandachtspunt de netheid van de school. Vaak vinden we na afloop van een 

les nog spullen op de vloer, tafel, verwarming en rondom de school. Samen met de kinderen willen we 

hier de komende tijd beter op letten. Goed opruimen, maar vooral ook zuinig en voorzichtig met de spul-

len omgaan.  

De vergadersessies op het bord doen we inmiddels zonder onze begeleidster Hillie Ypma. Om geïnspireerd 

te blijven en nieuwe ideeën op te doen, zijn Sjoukje en Jetske naar een avond gegaan waar zij andere scho-

len hebben ontmoet die ook met St. Leerkracht werken.  

Met sprongen vooruit 

Juf Sjoukje heeft in navolging van juf Sytske de cursus ‘Met sprongen vooruit’ gevolgd. Het materiaal voor 

deze bouw, maar ook voor de bovenbouw hebben we aangeschaft. We zien dat kinderen op deze wijze 

enthousiast met het rekenen aan de slag gaan en dat met name het getalbegrip spelenderwijs heel goed 

wordt aangeleerd.  

Coachgesprekken met kinderen 

Juf Titia en juf Jetske zouden naar een scholing over het tekenen van gesprekken met kinderen. Deze ging 

helaas niet door.  

Jenaplan cursus 

Renske, Sytske en Jetske starten met deze cursus in februari. Tijdens deze bijeenkomsten wordt de basis 

van Jenaplanonderwijs opgefrist en hopen wij weer wat van andere collega Jenaplanscholen op te steken.  

Foto’s  

Een boot gemaakt met motortje 

Coop-actie; meer dan 300 euro  

gespaard! 



Bloembollen planten  

Opening thema Kerst  

Toneelstukje  

 



Pepernoten bakken  

Sinterklaas op bezoek 

Schoolfruit  

Baarderbollen en 

suikerbroden    

inpakken  

Fijne Kerstvakantie! 


