Belangrijke data:
 7 t/m 11 oktober Week van de pauzehap gr. 5 t/m 8
 8 oktober Bijwonen try-out Het Houten Huis
 9 oktober en 17 oktober GGD groep 7 op school
 10 oktober Sponsorloop verkeerstuin groep 7
 11 oktober Afsluiting Kinderboekenweek
 11 oktober Luizenpluizen in groep 1/ 2 en 5
 14 oktober startdag juf Jeannine als nieuwe IB-er
 14 oktober Eerste vergadering leerlingenraad
 15 oktober Verkeerstuin groep 7
 17 oktober Opgavebriefjes sporttoernooien
inleveren
 21 t/m 25 oktober Herfstvakantie
 29 oktober – 14:00 uur Aftrap project Het Houten
Huis

Van de directie
*Voor juf Geeske is vanaf deze week haar verlof begonnen. Via de vorige nieuwsbrief communiceerden wij al over hoe
deze week eruit zou gaan zien. Inmiddels kunnen wij u ook vertellen dat juf Corian Beeuwkes aanstaande donderdag in
zal vallen in groep 4. Onderstaand voor alle duidelijkheid het overzicht wat betreft de bezetting van deze week voor de
groepen 1/ 2, 3 en 4.
Dagen
Maandag 7-10
Dinsdag 8-10
Woensdag 9-10
Donderdag 10-10
Vrijdag 11-10

Groep 1/2
Juf Aukje en juf Ypie
Juf Aukje en juf Ypie
Juf Aukje
Juf Janny
Juf Janny

Groep 3
Juf Mariska
Juf Mariska
Juf Janny
Juf Mariska
Juf Mariska

Groep 4
Meester Leon
Meester Leon
Meester Leon
Juf Corian
Meester Leon

*Naar aanleiding van de assistentiebrief zijn we druk bezig met het één en ander in gang te zetten wat activiteiten
betreft. Zo verdient het luizenpluizen als eerste de aandacht. Vrijdagochtend 11 oktober zullen de haren van de
kinderen in groep 1/2 en 5 gecontroleerd worden op luizen/neten. Na de herfstvakantie wordt het luizenpluizen in alle
groepen structureel opgepakt. Dit betekent dat er in de week na elke vakantie gecontroleerd zal gaan worden.
* Nogmaals onder de aandacht: Het is nog ver weg, maar maandag 24 februari is er een personeelsdag voor alle
leerkrachten van Holding Adenium. Alle kinderen zijn dan vrij. Deze personeelsdag was nog niet opgenomen op de
kalender, noteert u deze nog even voor u zelf?
* Dinsdag 24 en woensdag 25 september hadden we de jaarlijkse
schoonmaakavonden. Nogmaals onze excuses richting de ouders die
onze oproep niet ontvangen hebben. Helaas, kwamen we er zelf ook te
laat achter en konden we hierin niets meer herstellen. Ondanks dat, was er
gelukkig toch nog een groep ouders die er met ons voor gezorgd heeft
dat alles in de school weer heerlijk schoon is. Ook onze dank richting de
ouders die geholpen hebben met verschillende klussen, alles is zo goed als
spik en span. Van juf Ypie begreep ik dat er zelfs nog een groep ouders
komt om de laatste ruimtes en hoekjes aan te pakken, geweldig! Dit wordt
na de herfstvakantie opgepakt.
* Deze week wordt er in de groepen 5 t/m 8 gewerkt aan het programma: De week van de pauzehap van het
educatieve platform van de Albert Heijn "Ik eet het beter". Vijf dagen met aansprekende filmpjes, uitdagende
opdrachten en gezonde tussendoortjes voor alle kinderen in groep 5 t/m 8. Ook bewegen en op tijd ontspannen horen
natuurlijk bij een gezonde pauze! Daarom is er dit jaar een extra cadeautje: de Pauze Spelen. Zo wordt de pauze wel heel
lekker gezond, in de Week van de Pauzehap én natuurlijk daarna! De pauzehap die de kinderen op school ontvangen,
kan als extraatje beschouwd worden naast het fruit dat u uw kind al meegeeft naar school.
*Vanaf dinsdag 8 oktober zal Lisa Dijkstra- stagiaire onderwijsassistent in groep 3 haar stage komen lopen. In de
volgende nieuwsbrief zal zij zich aan u voorstellen. Op deze manier bent u eerst wel op de hoogte van een nieuw gezicht
in de school.

* Aanstaande maandag 14 oktober is de eerste vergadering met de leerlingenraad.
De leerlingenraad is op school opgezet met het volgende doel:
-Betrokkenheid van de leerlingen vergroten
-Verantwoordelijkheid voor de schoolse zaken bevorderen en
ondervinden wat realistisch en haalbaar is. Aangeven dat leerlingen
mee mogen denken en weten dat ze mee tellen.
-Invulling aan actief burgerschap (politiek in het klein).
Dit wordt als volgt georganiseerd:
-Jaarlijks wordt er uit de groepen 5 t/m 8 een vertegenwoordiger
gekozen. Dit gebeurt in september/oktober. Leerkrachten leggen met eventueel een lid van voorgaande jaren uit wat de
leerlingenraad doet en leidt de verkiezing. Leerlingen kunnen zich dan verkiesbaar stellen.
Er worden 5 bijeenkomsten onder schooltijd gepland. Tijdens de eerste bijeenkomst wordt er een voorzitter en notulist
verkozen. De leerlingen blijven een heel jaar in de leerlingenraad. Bij elke vergadering is de directeur aanwezig. Vooraf
aan de vergadering gaan de leerlingen bij hun klasgenoten te rade om input te krijgen.
In groep 5 is er inmiddels al een leerling door de groep verkozen, namelijk Esmee van Renselaar. In de andere groepen
zijn de verkiezingen nog in volle gang.
* Afgelopen vrijdag was de laatste werkdag voor juf Lianne als Intern Begeleider op 't Foarhûs. Zij wil een ieder hartelijk
danken voor de prettige samenwerking van de afgelopen zes jaar. Ze heeft het als zeer warm ervaren dat u via welke
weg dan ook, nog even bij haar afscheid heeft stilgestaan. Zoals reeds met u gecommuniceerd zal juf Jeannine maandag
14 oktober starten als Intern Begeleider op onze school. Via deze weg heten we Jeannine alvast van harte welkom op 't
Foarhûs.
*Dit jaar houdt de Stichting Verkeerstuin weer een Sponsorloop. De inkomsten zijn van groot belang voor het
voortbestaan van de verkeerstuin. Wij doen daarom met de leerlingen van groep 7 mee om te helpen de financiën
gezond te houden. De sponsorformulieren zijn reeds meegekomen naar huis en worden voor woensdag 9 oktober weer
terug verwacht op school.
De Sponsorloop wordt gehouden op 10 oktober bij de verkeerstuin, we worden dan om 11:00 uur verwacht. Wederom
de vraag om de kinderen van groep 7 dan met de fiets op school te laten komen.
* Vorige week heb ik u geïnformeerd over het bijwonen van een try-out van theatergroep Het Houten Huis in de
Lawei. Deze try-out is verschoven van maandagmiddag 7 oktober naar dinsdagmiddag 8 oktober. De leerlingen van
groep 6,7 en 8 zijn hier inmiddels al van op de hoogte. Wilt u hen er aan mee helpen herinneren dat zij morgen met de
fiets op school komen?
*Eind oktober/ begin november starten we met het incasseren van de ouderbijdrage, u zult hier via onze secretaresse
Maria van Tuinen, via de mail voor benaderd worden. Naast de ouderbijdrage ontvangen de leerlingen van de groepen 3
en 4 een nota voor de zwemgelden. De zwemgelden vallen niet onder de ouderbijdrage en worden op deze manier
apart geïnd. Aan het totaalbedrag, zoals genoemd op de kalender, zal verder niks veranderen.
Mocht het betalen van de ouderbijdrage voor problemen zorgen, zou het kindpakket van de gemeente Smallingerland
mogelijk nog een oplossing kunnen bieden.
Het kindpakket is een gezamenlijk initiatief van verschillende gemeenten en de deelnemende fondsen om via één loket,
en op een eenvoudige manier, een vergoeding aan te vragen voor binnen- en buitenschoolse activiteiten. Meer
informatie vindt u op de website van kindpakket. www.kindpakket.nl/smallingerland

* Deze week ontvangt u via uw kind een brief met daarop het (eerste) aanbod van sporttoernooien en activiteiten.
De opgavebriefjes dienen uiterlijk donderdag 17 oktober weer ingeleverd te worden.
*Na de vakantie zullen we starten met een project in samenwerking met Het Houten Huis. De aftrap van dit project is
dinsdag 29 oktober om 14:00 uur buiten tussen de beide scholen. Aanstaande woensdag ontvangt u van mij de
informatiebrief voor dit project. We hopen dat u in de gelegenheid bent om bij de aftrap aanwezig te zijn.

Geboorte
Onze hartelijke felicitaties gaan naar de familie Katuin, op 23 september is bij hen zoon en broertje
Thies geboren!

Kanjertraining
Een vaste rubriek op onze nieuwsbrief is de Kanjertraining. In deze nieuwsbrief uw aandacht voor het volgende:
Afgelopen week zijn meester Leon en juf Ypie langs de groepen gegaan om zichzelf voor te stellen als
aandachtscoördinator (vertrouwenspersoon) voor de leerlingen.
Wat is een aandachtscoördinator? Iemand die naar je luistert als je een probleem hebt en je helpt als je dat wilt.
Wanneer ga je naar een aandachtscoördinator? Als je een probleem hebt wat je zelf niet kunt oplossen en aan
niemand anders kunt, wilt of durft te vertellen.
Leerlingen is uitgelegd dat ze met eventuele problemen natuurlijk altijd bij hun ouders, de juf/meester of hun maatje
terecht kunnen. Als het beide deze mensen allemaal niet kan, pas dan zoeken ze één van de aandachtscoördinatoren op.

Verjaardagen
Verjaardagen oktober
DAG
6
18
19
23

NAAM
Harmen Bekkema
Matthijs de Bruin
Maartje de Bruin
Jaleayah Houtveen

GROEP
7B
4
6
1

31

Viënne Best

5

MR en schoolcommissie
* Het nieuwe schooljaar is ook voor de MZR weer gestart.
Maandag 23 september hebben we de eerste vergadering van dit schooljaar gehad. Deze stond vooral in het teken
van kennismaken met de nieuwe directie. We hebben gezamenlijk afspraken gemaakt. Er is uitgesproken wat we van
elkaar verwachten en dat er veel waarde gehecht wordt aan een open communicatie.
We hebben met elkaar de zorg uitgesproken over het niet hebben van een Schoolcommissie. Dat er op deze manier
meer druk op de leerkrachten komt te liggen. Gelukkig hebben veel ouders aangegeven dat zij willen ondersteunen bij
activiteiten. Ook vanuit deze kant willen wij nogmaals een oproep doen om de school van uw kinderen te helpen
activiteiten uit te voeren. De kinderen vinden het fantastisch als papa of mama komt helpen. Voor de leerkrachten is
het fijn als zij zich kunnen richten op de lessen.
De notulen van deze vergadering worden na de aankomende vergadering van 18 november vastgesteld en
gepubliceerd op de website van ’t Foarhûs.
Vanuit de MZR de volgende oproep:

Nieuwe voorzitter MZR gezocht!
Afgelopen jaar heb ik, Anja van Renselaar de rol van voorzitter bij de MZR op mij mogen nemen. Deze rol heb ik met
veel plezier en toewijding op mij genomen. Ik heb veel “kritische” gesprekken met de directie gevoerd, vergaderingen
mogen leiden en als lid in de Benoemingsadviescommissie gezeten voor het aanstellen van de nieuwe directrice.
Een veelzijdige rol waardoor ik op een andere manier betrokken ben geweest bij de school van mijn kinderen.
Deze rol had ik graag de aankomende jaren willen behouden, maar ik moet keuzes maken. Deze keuze ligt geheel op
persoonlijk gebied. Ik heb ervoor gekozen om mij te richten op mijn gezin, het starten van mijn eigen bedrijf en het
volgen van studie(s). Hierdoor is er per direct een vacature ontstaan voor de rol als Voorzitter van de MZR.
Heb jij altijd al het gevoel gehad dat deze rol op je lijf is geschreven? Wil jij instemming hebben in wat er op school
gebeurd en je adviezen geven? Begrijpen waarom er bepaalde dingen gebeuren? Misschien wil je eerst meer
informatie?
Mail voor 30 oktober 2019 naar mr-itfoarhus@pcbosmallingerland of maak je kenbaar via Asmodee Lap
(a.lap@pcbosmallingerland.nl of 0512-545404.
*Afgelopen week heb ik met Margaretha van Wageningen en Marian Elzinga naar aanleiding van de oproep in de
assistentiebrief een gesprek gevoerd over het doel van de schoolcommissie en de bijbehorende taken en
verantwoordelijkheden. Beide dames waren enthousiast om deel te nemen aan onze schoolcommissie. We zijn hier
ontzettend blij mee, via deze weg wil ik beide dames van harte welkom heten. We gaan met elkaar voor een prettige
samenwerking, waar alle kinderen uiteraard voorop staan!
Aankomende week staat er nog een gesprek met één van u gepland. Na dit gesprek zullen alle leden van de
schoolcommissie zich aan u voorstellen.
Mocht u ook nog interesse hebben? We staan open om ook met u in gesprek te gaan.
*Zoals eerder genoemd zijn we druk bezig om verschillende onderdelen op de website te updaten. Vorige week zijn
alle recente stukken van de MZR geplaatst waaronder de notulen van eerdere vergaderingen, het MZR-reglement, het
jaarverslag van vorig schooljaar en de activiteitenplan van dit schooljaar.

Uit de groepen
Naar de dierenarts!
Op woensdag 2 oktober heeft groep 3 een bezoek gebracht aan een echte dierenarts. De moeder van Kobe werkte
deze dag op een locatie in Drachten en wij mochten een kijkje nemen in de praktijk. We hebben de operatiekamer
gezien en de uitslaapkamer, waar de dieren rustig wakker worden en uitrusten. We mochten ook een echt onderzoek
doen bij poes Nivo. De oortjes en de pootjes werden nagekeken, het gebit werd gecontroleerd en er moest natuurlijk
gewogen worden om te kijken hoe zwaar Nivo was. Het was bere interessant!

LESMETHODE ENGELS GROEP 5-8
Groove.me is de eerste complete lesmethode Engels waarbij popmuziek het startpunt is van de lessen. Muziek
motiveert en enthousiasmeert kinderen! Met Groove.me leer je Engels spreken, schrijven, lezen, luisteren en zingen. In
de lessen zitten verschillende vormen van differentiatie om optimaal aan te sluiten bij de niveauverschillen van
leerlingen. In groep 5 hebben we al 3 Engelse lessen gehad. De kinderen vinden het prachtig, soms wel een beetje
moeilijk; but together we can fix it!

Friday 27th september 2019
Today with the English lesson
We had it over Michael schulte
And over hero,s he said his mom
Is a hero fo rhim
Anna-britt

Dinsdag 1 oktober hebben de leerlingen van de
groepen 7 en 8 deelgenomen aan de Klimweek.
Een groot succes zoals u kunt zien.

Maandopening groep 6/7
Vorige week hebben de leerlingen van groep 6/7, juf Pietsje en meester Kerwin de maandopening verzorgd. Voor deze
maandopening heeft u allen thuis een opdracht ontvangen.
De maandopening stond in het teken van de Babbelstad:

De nakomelingen van Noach verspreiden zich over de aarde. In Babel besluiten ze een toren te bouwen, zo hoog als
de hemel. Maar het gaat mis: Mensen verliezen het contact met elkaar, ze begrijpen elkaar niet meer.
Onderstaand een kleine impressie van de opening.

Opening Kinderboekenweek
Vorige week woensdag hebben we de Kinderboekenweek “Reis mee”
geopend. We willen u hartelijk danken dat u ons als teamleden naar de juiste
bestemming heeft weten te begeleiden. Mede door uw betrokkenheid was
de opening een groot succes. Op deze plaats willen we ook de
interieurcommissie bedanken voor de prachtige aankleding in de school
rondom dit thema!

In de vakantie worden er weer allerlei activiteiten aangeboden,
Vandaar de volgende bijlagen:
-

Nieuwsbrief sport en bewegen
Vakantiebijbelweek flyer de Arke
Lezing Marc Siepman

De eerstvolgende nieuwsbrief verschijnt maandag 28 oktober ’19

