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Vlak na de spannende dagen rondom de Sinterklaasviering is het weer tijd voor de volgende nieuwsbrief.
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Sinterklaasfeest
Wat was het weer een mooie dag, 5 december!
Sinterklaas deed Mantgum deze keer aan met de trein.
De kinderen van school hebben de Sint en zijn helpers
natuurlijk van harte welkom geheten op het station.
Hierna werd het feest voortgezet op school, met mooie
cadeautjes voor iedereen.
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Staking 12 december
Zoals u al via de diverse media heeft kunnen horen of lezen, wordt er op dinsdag 12 december wederom
een landelijke staking in het basisonderwijs gehouden. Deze dag zal onze school gesloten zijn; er worden
dus ook geen kinderen opgevangen.

Foardrachtskriich
Op vrijdag 24 november was de Voordrachtsavond Frysk
in Easterlittens.
De voorronde werd gehouden in onze school.
Hier was een jury die de kinderen beoordeelde. Dit jaar
bestond deze uit Thys Wadman, Lieuwe van der Meer en
Jacob Anema.
Zij hadden de volgende leerlingen uitgekozen:
Uit de groepen 5 en 6 : Annika de Ruiter en Emma
Bruinsma
Uit de groepen 7 en 8: Jan van der Werf en Rikst Mulder.
Zij mochten hun gedicht die avond laten horen en dat ging
heel goed.

Rekenproject
In de week van 27 november t/m 1 december hadden we op school een meetproject. Er waren
verschillende opdrachten in de klassen klaargezet.
De kinderen werden in groepjes verdeeld en gingen samen de opdrachten maken. Lyanne uit groep 6 en
Tijn uit groep 7 hebben een stukje geschreven over het meetproject.
De eerste dag:
Lyanne: We moesten huisjes bouwen en dan op een papiertje het op schrijven hoe je het hebt
gebouwd.
Tijn: We gingen de tijd in Romeinse cijfers doen we moesten ook de Romeinse cijfers ontcijferen.
De tweede dag:
Lyanne: Je moest verschillende dingen wegen.
Tijn: We moesten kijken welke dingen het duurst en het goedkoopst waren. Daarna moesten we alles in
categorie zetten.
Als je klaar was mocht je nog even met de Lego spelen.
De derde dag:
Lyanne: Je moest uit folders uitzoeken wat je graag wou hebben en ook moest je schatten hoe duur het
was.
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Tijn: Je moest met verschillende figuurtjes een vierkant maken , dit was erg moeilijk het is ons ook niet
gelukt.
De vierde dag:
Lyanne: We moesten dingen meten hoe breed en hoe hoog het was.
Tijn: We gingen pakjes opmeten de lengte en de breedte.
De vijfde dag :
Lyanne: We moesten uit folders zoeken van die bladzijde alles bijvoorbeeld tussen de tien en de twintig
euro moest je dan opschrijven.
Tijn: We moesten bankbiljetten , chocolademunten en chocoladeletters wegen ook moesten we de
verpakkingen wegen.
Lyanne: ik vond het meetproject wel leuk en ik heb er wel wat van geleerd..
Tijn: Ik vond wel leuk om te doen.

Stand van zaken gemeentelijke herindeling
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 Súdwest Fryslân 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.
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Onderzoek tweetaligheid Evelyn Bosma
De afgelopen jaren hebben verschillende scholen van de Gearhing meegewerkt aan het postdoctorale
onderzoek van dr. Evelyn Bosma naar de taal- en cognitieve ontwikkeling van tweetalige kinderen in
Fryslân. De Gielguorde was één van die scholen.
Op dit moment wordt er een vervolgonderzoek opgestart naar de leesvaardigheid van kinderen in groep
5 t/m 8. Onze school heeft haar medewerking toegezegd aan dit onderzoek, omdat het voor de school
ook wel een relevant (en interessant) onderwerp is.
Uiteraard hebben de onderzoekers de toestemming nodig van de ouders voordat ze met de leerlingen
aan de slag kunnen. U krijgt in de loop van deze maand daarom een toestemmingsformulier.
Een deel van de testjes die met de kinderen gedaan worden, zullen ook met de ouders gedaan worden.
Op die manier kunnen de onderzoekers kijken in hoeverre de vaardigheden van de kinderen
overeenkomen met die van de ouders. Qua organisatie zou het dan handig zijn wanneer de betreffende
ouders langs komen op school, maar het is ook mogelijk om de testjes thuis te laten afnemen.
Hierbij wil ik u vragen om uw medewerking bij dit onderzoek; hoe meer gegevens de onderzoekers
hebben, hoe beter zij conclusies kunnen trekken die ook voor de scholen in Fryslân van belang kunnen
zijn. Het onderzoek zal in februari 2018 starten.

Stagiaire
In de vorige nieuwsbrief hebben zich al een paar stagiair(e)s voorgesteld. In deze nieuwsbrief stelt ook
Sanne zich nog even voor.
Hallo, mijn naam is Sanne Meinsma. Ik ben 23 jaar en woon sinds kort in Koufurderrige, samen met mijn
ouders, broertjes en zusje. Voor wie niet weet waar dat is; het is een klein dorpje in de buurt van
Woudsend. Mijn hobby’s zijn: zeilen, reizen en gezellig samen met vrienden en familie zijn. Het zeilen
doe ik meestal in de winter, doordat ik in de zomer in de horeca werk. Met vrienden en familie mag ik
graag een kopje koffie drinken en kletsen. Ik studeer op dit moment aan de NHL in Leeuwarden, aan de
PABO om precies te zijn. Ik loop sinds eind september stage op De Gielguorde in groep 1.
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Kalender
Datum

Titel

Dinsdag 12 december

Staking, de school is vandaag dicht

Donderdag 21 december

Kerstviering (17.00 – 19.30)

Donderdag 21 december

Inzameling oud papier

Zaterdag 23 december

Start Kerstvakantie (t/m zo. 7 januari)

Woensdag 10 januari

Luizencontrole

Woensdag 10 januari

Kerstbomenactie

Juno (5): Iedereen kan
alles, je hoeft het alleen
maar te leren.

