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Sinterklazemearke.
Op donderdag 30 november zijn we met de kinderen van groep 5 t/m 8 naar het Sinterklazemearke in
Winsum geweest. Het was een moderne uitvoering van het sprookje De gelaarde kat.
De kinderen hebben erg genoten van de voorstelling en in de volgende Doarpsskille kunt u hier meer
over lezen.
Sinterklaasviering.
Dinsdag 5 december hebben we het Sinterklaasfeest gevierd bij ons op school! Wat was het weer een
prachtig feest! Sinterklaas heeft samen met zijn pieten eerst een bezoek aan de peuters gebracht.
Vervolgens bracht de goedheilig man en zijn gevolg een bezoek aan de onderbouw en de middenbouw!
In de bovenbouw waren er weer prachtige surprises en gedichten gemaakt. Het was een mooie,
feestelijke en geslaagde dag!
Landelijke staking 12 december
De leerkrachten hebben op 5 oktober gestaakt om de hoge werkdruk en de lage salarissen onder de
aandacht te brengen van de politiek. In het regeerakkoord is deels tegemoet gekomen aan deze eisen.
Het toegezegde bedrag is echter lang niet voldoende om de werkdruk te verminderen en de salarissen
fatsoenlijk te verhogen.
In de periode tot 5 december ging minister Slob op uitnodiging van het PO-front in gesprek met
leerkrachten, onderwijsondersteuners, schoolleiders en schoolbestuurders. In het openbaar wisselden
zij met elkaar van gedachten over de financiële problemen in het onderwijs. Aangezien minister Slob
niet tegemoet wil of kan komen aan de eisen van PO- front, roepen de vakbonden een nieuwe landelijke
staking uit op 12 december. Het bestuur van Gearhing ondersteunt opnieuw deze stakingsactie.
Wat betekent dit voor onze school?
Er heeft een inventarisatie plaats gevonden onder de medewerkers op onze school om te kijken of zij
mee willen doen aan de staking.
Omdat alle medewerkers van Dubelspan achter de staking staan is er besloten om de schooldeuren
op dinsdag 12 december gesloten te houden.
Wij adviseren u om maatregelen te treffen en opvang te regelen voor uw kind(eren).
Wij hopen op uw begrip en hopen dat u de stakingsactie zult steunen.

Voor meer informatie over de staking: https://www.oudersonderwijs.nl/nieuws/basisscholen-dicht-op12-december/
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Kerst.
Op woensdag 20 december zullen alle kinderen samen met hun leerkracht een gezellig kerstviering in
hun klas vieren.
En zoals ieder jaar wordt er op de donderdag voor de Kerstvakantie (donderdag 21 december) een
kerstontbijt op school georganiseerd. Dit jaar zullen ook de kinderen van de peuterspeelzaal deelnemen
aan het kerstontbijt.
Na het ontbijt gaan de kinderen van groep 1 t/m 4 een kerststukje maken en de kinderen van groep 5
t/m 8 een guirlande. Hiervoor zijn nog wel een aantal zaken nodig:
- Kerstgroen (taken, bladeren etc.)
- een bakje voor het kerststukje (groep 1t/m 4)
- Een vuilniszak (groep 5 t/m 8)
- Kerstversiering (balletjes, kralenslingers etc.)
- Snoeischaren (graag voorzien van naam)
Wilt u zo vriendelijk zijn om dit materiaal in de laatste week voor de vakantie op school te brengen?
Vrijdag 22 december is een gewone schooldag en zal er geen vrijdagssamenwerking plaatsvinden. De
kinderen worden dus op hun eigen school verwacht. Alle kinderen komen op deze dag om 12.00uur uit
school.
Nieuwjaarsborrel
Op maandag 8 januari zal onze jaarlijkse Nieuwjaars borrel weer plaatsvinden. Alle ouders en kinderen
zijn om 8.30u van harte welkom om onder het genot van een hapje en een drankje het nieuwe jaar in te
luiden. Wees welkom!
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.
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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.

Schoolschaatsen
Zoals ieder jaar gaan de kinderen van groep 5 t/m 8 ook dit jaar weer meedoen aan het
schoolschaatsen. De kinderen krijgen 5 weken achter elkaar les op de ijsbaan in Leeuwarden. De lessen
zullen mits februari starten, u ontvangt hier tegen de tijd nog meer informatie over.

Kalender
Datum
Di 5 december
Di 12 december
Do 14 december
Za 16 december
Woe 20 december
Don 21 december
Vrij 22 december

Sinterklaasviering
staking->school is gesloten
gesprekken vervolgonderwijs groep 8
ophalen oud papier
kerstviering in eigen groep
kerstontbijt en kerstukje/guirlandes maken
normale schooldag. Om 12.00u begint voor alle kinderen
de kerstvakantie.

