Belangrijke data:
 28 augustus: Inloop groep 4-8
 1 september: Triskentijd
 2 september: informatieavond gr. 1-2
en 3
 16 en 17 september: omgekeerde 10
minuten gesprekken
 23 september studiedag team, alle
leerlingen vrij

Van de directie
Hierbij de eerste nieuwsbrief van mij als directeur van ’t Foarhûs.
Graag heet ik kinderen en ouders van harte welkom in het schooljaar 2019-2020. Voor iedereen een nieuw schooljaar
met nieuwe kansen.
We zijn vanochtend zonnig gestart en veel ouders en leerlingen heb ik mogen ontmoeten op het schoolplein. Wat fijn
om te zien dat velen van u even de tijd namen voor een kopje koffie/thee en een praatje met elkaar. Verderop in deze
nieuwsbrief stel ik mij graag aan u voor.
Het team hoopt er samen met u en de leerlingen weer een mooi schooljaar van te maken.

*De schoolkalender 2019-2020 ligt bij de drukker en is in de loop van de week
klaar. We streven ernaar deze mee te kunnen geven met de inloop, de oudsten
van de kinderen uit groep 1,2 en 3 krijgen deze dan ook woensdag mee naar
huis. De schoolgids 2019-2020 waarin alle informatie over onze school staat, is
vanaf volgende week te vinden op onze website.
*U krijgt binnenkort een mail met het verzoek om de NAW- gegevens door te
geven. Dit om onze administratie te updaten.
*Op maandag, dinsdag en vrijdag werk ik op ’t Foarhûs en ben ik meestal voor u bereikbaar. Op de andere dagen
studeer ik of verricht ik andere werkzaamheden die onder het schoolbestuur vallen. Kom gerust op de maandag,
dinsdag of vrijdag eens langs om nader kennis te maken!
Graag vragen wij aan het begin van het schooljaar nog even uw aandacht voor het volgende:
*We zouden graag zien dat kinderen in de pauzes iets nuttigen wat gezond is. Uiteraard is een traktatie voor een
verjaardag een uitzondering.
*We starten de dag met een algehele inloop. Dat houdt in dat alle deuren van de school vanaf 8.20
uur open gaan. Dan zijn alle leerkrachten in de klas en kan iedereen naar binnen. Er is daardoor
geen pleinwacht voor schooltijd. Buiten blijven betekent dan spelen zonder pleinwacht. Om 8.25
uur gaat de bel en begeeft iedereen zich naar de klassen, zodat we om 08:30 uur met de lessen
kunnen starten.
*We stimuleren kinderen om vooral fietsend en lopend naar school te komen. Omdat ook de ruimte voor het parkeren
van de fietsen niet oneindig is, hebben we een afspraak over lopen of fietsen. Wonen kinderen binnen een straal van
ongeveer 200 meter om school, verzoeken we de kinderen lopend te komen.

Lief en leed
Onze hartelijk felicitaties gaan naar :
-De familie Spek met de geboorte van hun dochtertje en zusje Tess
-De familie Barradas met de geboorte van hun zoontje en broertje Michaël

Verdrietig nieuws in de familie van Daphne. Haar opa is overleden. Wij wensen hen en alle betrokkenen bij hen veel
kracht en sterkte toe in deze moeilijke tijd.

Inloop groepen 4 t/m 8
Aanstaande woensdagmiddag is er in de groepen 4 t/m 8 van 14.15 – 15.00 uur een inloop. U heeft dan de
gelegenheid om een kijkje te nemen in de groep en kennis te maken met de leerkracht.

Informatieavond groep 1-2 en 3
De informatieavond en kennismaking van de groepen 1-2 en 3 is op maandag 2 september, van 19.00-20.00 uur.
U wordt door de leerkracht van de groepen deze week hiervoor uitgenodigd.

Welkom!
Ons team is met ingang van vandaag versterkt met een aantal nieuwe gezichten, zij stellen
zich even aan u voor:
Hallo, mag ik mij even voorstellen.
Ik ben Aukje Schievink en ik kom dit schooljaar werken op it Foarhûs. Ik ben leerkracht in
groep 1-2 en zit sinds 2017 in het Kracht Team Onderwijs (KTO). Dit houdt in dat ik op
verschillende scholen werkzaam kan zijn bij ziekte van de leerkracht.
’t Foarhûs is mijn stamschool, dus als ik niemand hoef te vervangen dan ben ik hier in
groep 1-2.
Vriendelijke groeten, Aukje.

Graag stel ik mij even aan u voor, mijn naam is Maria van Tuinen. Als secretaresse ga ik de directie en het team
ondersteunen. Mijn werkzaamheden zijn o.a. de leerling administratie, de financiële- en personeelsadministratie
en alle overige voorkomende administratieve taken.
Al 18 jaar werk ik in het onderwijs, dus niet alles is nieuw voor mij. Het werken op een school vind ik heel plezierig,
vooral het contact met de kinderen vind ik leuk. Ik heb er veel zin in en zie het komende schooljaar met vertrouwen
tegemoet.
Hartelijke groet, Maria

Mijn naam is Ashok Dijkstra en via deze nieuwsbrief stel ik mij even voor.
Dit jaar werk ik op it foarhûs op maandagmiddag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Op de woensdag werk ik op De
Mozaiëk en op de maandagochtend werk ik nog op SBO Sjalom te Drachten. Ik ben onderwijsassistent en ik begeleid
dit schooljaar verschillende leerlingen uit groep 1 t/m 8. Ik werk al een aantal jaren in het onderwijs en ik geniet elke
dag weer van de kinderen.
Naast het werken in het onderwijs heb ik ook nog hobby’s. Ik ben lid van de toneelvereniging uit ons dorp en ben
daar actief in. Daarnaast mag ik graag zwemmen of eens een dagje weg.
Ik hoop hier met veel plezier dit schooljaar aan het werk te mogen gaan!
Groeten, Ashok
Hallo, mijn naam is Asmodee Lap.
Nu ruim 10 jaar werkzaam in het onderwijs. Van deze onderwijsjaren voornamelijk leerkracht geweest van de groepen
7 en 8 in Drachtstercompagnie. Daarnaast ook meerdere taken en functies vervuld
binnen de school. Een aantal jaren geleden is de vraag wat gaan leven om een eventuele
stap in mijn carrière te zetten, mogelijk als directeur. In de vorm van aanspreekpunt en
ook als adjunct directeur heb ik hier al wat ervaring mee op mogen doen. Ik werd hier
enthousiast van en keek er naar uit om zelf directeur te zijn van een school. Zo is ’t
Foarhûs op mijn pad gekomen en mag ik dit schooljaar hier starten als directeur.
Ik kijk uit naar een fijne samenwerking met zowel u als de kinderen, binnen het team
hebben we hiervoor de afgelopen dagen al een mooie start gemaakt!
Velen van u heb ik al getroffen tijdens het koffiemoment. Schroom niet om gewoon eens binnen te stappen om nader
met elkaar kennis te maken.
Graag tot ziens!

We heten zo aan het begin van het schooljaar ook weer een aantal nieuwe leerlingen welkom:
Delano, Nanne, Wilmina, Kai, Seppe en Leon, zij zijn in de vakantie vier jaar geworden of worden deze week vier en
zijn de eerste schooldag gestart in groep 1.
Ryan is begonnen in zijn nieuwe groep. Hij start dit schooljaar in groep 4 bij ons op school.
We hopen dat zowel de nieuwe collega’s als de nieuwe leerlingen een mooie tijd op ’t Foarhûs
tegemoet gaan. Van harte welkom!

Uit de groepen
Groep 7
De leerlingen van groep 7 gaan ook dit jaar weer naar de verkeerstuin. Vanaf dinsdag 17
september starten de lessen.
We zoeken nog ouders die mee kunnen fietsen naar de verkeerstuin. Wilt u ons helpen?
Opgave hiervoor kan doorgegeven worden aan Annie Postma (leerkracht groep
7B/8)

Data verkeerstuin:
dinsdag 17 september 2019
dinsdag 15 oktober 2019
dinsdag 19 november 2019
dinsdag 7 januari 2020
dinsdag 4 februari 2020
dinsdag 10 maart 2020
dinsdag 15 april 2020
De leerlingen moeten op bovenstaande data op de fiets naar school komen.

Groep 3 t/m 8 - Gymnastiek
De gymlessen zijn voor de groepen 3 en 4 op de woensdagmiddag. Voor de groepen 5 t/m 8 vinden deze plaats op
de donderdag.
Voor groep 3/ 4 starten de lessen op woensdag 4 september
Voor de groepen 5 t/m 8 starten de lessen donderdag a.s.

De eerstvolgende nieuwsbrief verschijnt maandag 9 september ’19
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Eva
Yohans
Matthias
Milan
Jelco
Mark-Jan
Ryanna
Nienke
Anna
Thyelvison
Victoria

