Belangrijke data:
 29 oktober – 14:00 uur Aftrap project Het Houten
Huis
 29 oktober - uitleg in de groepen 5 t/m 8 over de
boekenuitleen
 3 november – Triskentijd
 4 november - maandopening groep 3
 5 november - bowlingtoernooi voor de kinderen die
zich hiervoor opgegeven hebben
 6 november - Landelijke stakingsdag, alle leerlingen
vrij.
 7 november - Nationaal schoolontbijt
 8,11,14 november 08:30 u. - Koffiemomenten

Van de directie
*Het schooljaar is nu al zo’n tien weken weer volop aan de gang. Velen van u heb ik inmiddels via verschillende wegen al
ontmoet. Ik zou graag met u reflecteren op deze afgelopen tien weken en vooruit kijken naar de weken die nog komen.
Eigenlijk een soort verlengde kennismaking met ruimte voor feedback. Ik wil ook van deze momenten gebruik maken
om aan de hand van een aantal stellingen met u in gesprek te gaan over ons onderwijs. Uw input kunnen wij verwerken
in het schoolplan dat opgesteld moet worden voor de periode van 2020-2024. Wat gaat goed en wat zou nog beter
kunnen?
Ik nodig u uit op één van de onderstaande koffiemomenten:
-Vrijdag 8 november 08:30 u.
-Maandag 11 november 08:30 u.
-Donderdag 14 november 08:30 u.
De koffie/thee staat klaar. Jongere broertjes/zusjes zijn uiteraard van harte welkom!
*Voor de vakantie zijn we gestart met het luizenpluizen in de groepen. Er is toen wederom hoofdluis geconstateerd op
school. De ouders van de leerlingen in desbetreffende groepen zijn hiervan op de hoogte gebracht. Daarom nogmaals
de vraag om bij uw kind(eren), maar ook uzelf en andere huisgenoten de haren te (laten) controleren op hoofdluis. Deze
week zal er op school in alle groepen wederom gecontroleerd worden.
*Wanneer u een vraag wilt stellen aan één van de leerkrachten of om een andere reden contact wilt zoeken, kunt u het
beste na schooltijd even langs komen of bellen met school (0512-545404). Daarnaast kunt u zich via de werkmail tot hen
richten.
Juf Janny:
j.toering@pcbosmallingerland.nl
Juf Ypie:
y.janssen@pcbosmallingerland.nl
Juf Aukje:
a.kloosterman@pcbosmallingerland.nl
Juf Geeske:
g.wind@pcbosmallingerland.nl
Juf Mariska:
m.lap@pcbosmallingerland.nl
Meester Leon:
l.werf@pcbosmallingerland.nl
Juf Esther:
e.wel@pcbosmallingerland.nl
Juf Annemieke:
g.meindertsma@pcbosmallingerland.nl
Juf Pietsje:
p.vellema@pcbosmallingerland.nl
Juf Annie:
a.postma@pcbosmallingerland.nl
Juf Simone:
s.j.wiersma@pcbosmallingerland.nl
Juf Jeannine:
j.twerda@pcbosmallingerland.nl
*Voor de vakantie heeft u van ons een brief ontvangen over het project “Voor de wijk – Door de wijk”. Een project dat
we samen uitvoeren met de leerkrachten en leerlingen van Het Tweespan.
De aftrap van dit project is dinsdag 29 oktober om 14:00 uur op het plein van It Foarhûs. 5 kinderen van onze school
zullen een bijdrage leveren aan deze opening! We hopen dat u in de gelegenheid bent om bij de aftrap aanwezig te zijn.
*Van maandag 4 tot en met vrijdag 15 november zal Klaske Beeksma, leerling op het voortgezet onderwijs, haar
snuffelstage op school komen lopen. Twee weken lang zal zij aanwezig zijn in groep 4 bij meester Leon. Zij zal
voornamelijk ondersteunende activiteiten uitvoeren. Via deze weg wensen wij Klaske alvast veel plezier bij ons op school.

* Omdat we vinden dat de overheid meer moet doen voor het basisonderwijs en het vak van leraar
aantrekkelijker moet maken zodat meer mensen kiezen voor ons mooie beroep, geven we gehoor
aan de stakingsoproep van 6 november. Dit betekent de school dus dicht zal zijn. Op deze
stakingsdag is er geen opvang voor de leerlingen, wij zullen ons als team dan namelijk laten zien in
Leeuwarden bij de regiobijeenkomst die daar georganiseerd wordt.
*Donderdag 7 november doen wij mee aan het Nationaal schoolontbijt. Dit betekent dat de kinderen in de klassen de
dag starten met een gezamenlijk ontbijt.
In de ontbijtweek leren een half miljoen kinderen met speciaal lesmateriaal wat gezond ontbijten is. De
online Ontbijtmeter helpt ze ontdekken hoe gezond hun ontbijt is en hoe ze het kunnen verbeteren.
Op school krijgen de kinderen ook animatiefilmpjes te zien rond de thema’s: Ontbijt jij elke dag?,
Ontbijt jij gezond? en Beweeg jij genoeg? Daarover praten ze dan in de klas. En er is een nieuwe les
over de Vijf Vuistregels van het ontbijt. Het Nationaal Schoolontbijt is dus een leuk én leerzaam
ontbijtfeest!
* Voorheen was er op 't Foarhûs op de vrijdagmiddag voor de bovenbouw creatief circuit. De kinderen werden in kleine
groepjes verdeeld, ze werden verspreid door de school en waren zo gedurende 3 weken met een creatieve opdracht
bezig. Met de komst van het continurooster is het circuit niet meer opgestart. De afgelopen tijd is naar voren gekomen
dat het circuit door zowel kinderen als ouders gemist wordt. Voor ons aanleiding geweest om te kijken naar de
mogelijkheden om het circuit nieuw leven in te blazen. In de bijlage bij deze nieuwsbrief vindt u een brief wat betreft de
nieuwe opzet van het circuit. We hopen er met u geslaagde vrijdagmiddagen van te maken!

Welkom!
Even voorstellen….
Graag wil ik mijzelf even aan jullie voorstellen. Mijn naam is Jeannine Twerda. Ik ben 41 jaar en woon samen met mijn
man René en onze zonen Marijn en Florian in Drachten. Voor sommigen ben ik misschien al een bekend gezicht,
aangezien mijn jongste zoon Florian hier in groep 8 zit.
Sinds 15 oktober ben ik hier op ’t Foarhûs begonnen als intern begeleider. Voordat ik hier kwam, gaf ik les op PCBO Het
Anker in groep 8 en in de plusklas. Dat laatste doe ik nog steeds. Daarvoor ben ik een aantal jaren intern begeleider
geweest op PCBO De Spreng.
Ik ben op de dinsdagen en vrijdagen aanwezig op school. Ik heb zin om op it Foarhûs aan de slag te gaan. Als u eens wilt
kennismaken of een vraag heeft, kom dan gerust eens langs.
Welkom!
Vandaag mochten wij Jaleayah Houtveen verwelkomen op school, zij is 23 oktober 4 jaar
geworden
We wensen Jaleayah een heel fijne tijd bij ons op school.

Lief en leed
Onze hartelijke felicitaties gaan naar de familie van Klaveren, op 17 oktober is bij hen zoon en
broertje Mats geboren!

Ook kwam ons verdrietig nieuws ter ore, zowel de opa van Esmée en Seppe, als de oma van Simon en Hester is
overleden. Wij wensen hen en alle betrokkenen bij hen veel kracht en sterkte toe in deze moeilijke tijd.

Gebedsgroep It Foarhûs
Beste ouders/verzorgers van kinderen op It Foarhus,
In de afgelopen periode is gebleken dat meerdere ouders de wens hebben om opnieuw een gebedsgroepje samen te
stellen van ouders, die met elkaar bidden voor de school, de leerlingen en de leerkrachten. Op dit moment zijn we in de
verkennende fase die wie hier interesse voor heeft en hoe en wat dit vorm kan krijgen. In de volgende nieuwsbrief hopen
we u hier meer over te kunnen vertellen. Nu uw interesse al kenbaar maken? Stuur gerust een berichtje naar Immy
Hoekstra-Rondaan, via 06-38283962.
Een hartelijke groet en wordt vervolgd😉
Immy

De bibliotheek op school
Tot nu toe had groep 5 t/m 8 alleen de mogelijkheid om boeken te lenen voor gebruik in de klas.
Met ingang van deze week willen wij als school echter ook de mogelijkheid bieden om een
boek te lenen voor thuisgebruik. Dit om de afstand tussen bibliotheek en school te
verkleinen en het voor iedereen mogelijk te maken om ook thuis te kunnen lezen.
Deze week komt juf Marga in de klassen om uitleg te geven over de boekenuitleen voor
thuisgebruik.
Na deze uitleg hebben de kinderen iedere donderdagochtend de mogelijkheid om hun
boek voor thuis te ruilen. De maximale uitleentermijn van een boek is 4 weken, na deze
periode moet het boek ingeleverd zijn of worden verlengd in de schoolbibliotheek.

Kanjertraining
Een vaste rubriek op onze nieuwsbrief is de Kanjertraining. In deze nieuwsbrief uw aandacht voor het volgende:
Op onze school werken we met de Kanjertraining. School, ouders en kinderen willen graag een veilige school zijn, waar
kinderen zichzelf kunnen zijn, zonder gepest of uitgelachen te worden.
Met ingang van dit schooljaar organiseren we Kanjerouderlessen met ouders en kinderen. Dit betekent dat u één keer
per schooljaar een Kanjerles kunt bijwonen in de groep van uw kind. Om te werken met niet te grote groepen, kunt u
zich op 3 verschillende momenten per schooljaar intekenen om een Kanjerles bij te wonen. De leerkracht geeft aan
hoeveel ouders maximaal per les kunnen aanschuiven. Omdat u zich op 3 verschillende momenten kunt inschrijven, kunt
u de lessen in alle groepen van uw kinderen bijwonen.
Het doel van de ouder-kind les is om samen de wereld van vertrouwen in te stappen. Wat bedoelen we dan met ‘De
wereld van vertrouwen binnenstappen’? Op school vinden we het belangrijk dat we elkaar kunnen vertrouwen. Dat
vraagt iets van onszelf en ook iets van de ander. Met de kinderen in de klas hebben we besproken dat wij allemaal te
vertrouwen willen zijn. We weten ook dat het soms mis kan gaan, bij onszelf, maar ook bij de ander. Soms zeg je iets of
doe je iets wat voor een ander niet fijn is, waardoor de ander jou een beetje minder vertrouwt. Dan is het fijn als de
ander dat tegen jou zegt, zodat je er wat mee kunt doen. Want meestal bedoel je het helemaal niet verkeerd maar komt
het er een beetje vervelend uit. Lukt dat om zo te doen, dan noemen we dat de wereld van vertrouwen.
De Kanjerouderlessen voor het schooljaar 2019- 2020 zijn gepland op:
Maandag 25 november: 08:30 – 09:15 uur
Woensdag 25 maart: 08:30 – 09:15 uur
Vrijdag 5 juni: 08:30 – 09:15 uur
U kunt zich bij de leerkracht van uw kind opgeven om een Kanjerouderles bij te wonen. U ontvangt een aantal weken
voor de ouderles hierover een mail.

Kind op maandag
We lezen verhalen uit het boek Genesis – over Abraham, Sara en Hagar; over Isaak en Rebekka;
over Jakob, Lea en Rachel. Het zijn prachtige verhalen waarin grote thema’s uit het leven aan de
orde komen, zoals angst, bezorgdheid en jaloezie, maar ook hoop, liefde en verrassing. In deze
oeroude verhalen gaat het over gevoelens en gebeurtenissen die ieder mens kan meemaken.
Het thema van deze periode is ‘Uitweg’. Het lijkt af en toe alsof het verhaal van Abraham en zijn
familie aan een zijden draadje hangt. Ze komen in situaties terecht waarvan je zou kunnen
denken: Hoe moet dit ooit nog goed komen? Hoe kan dit verhaal nog verder gaan? We horen
over Lot, die in Sodom terechtgekomen is: een stad vol onverdraagzaamheid en haat. We horen
hoe Abraham en Sara proberen God een handje te helpen bij het vervullen van zijn belofte,
waarmee ze het alleen maar erger maken. We horen over Hagar: een moeder die met haar kind
de woestijn in wordt gestuurd. Over Jakob, die op de vlucht moet voor zijn eigen familie.

MR en schoolcommissie
*We hebben nog geen reactie ontvangen op de oproep tot een nieuwe voorzitter voor de MR, vandaar dat we deze
oproep nogmaals onder uw aandacht willen brengen:

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 5 november 2019 naar mr-itfoarhus@pcbosmallingerland of maak je kenbaar via Asmodee Lap
(a.lap@pcbosmallingerland.nl of 0512-545404.
*EVEN VOORSTELLEN
Deze keer de beurt aan;
Bij deze wil ik me graag voorstellen. Mijn naam is Mariska Kracht en ik ben sinds begin dit schooljaar ouderlid van de
Medezeggenschapsraad (MZR) van het Foarhus. Ik ben de moeder van Mirthe (groep 5) en Sanne (groep 1).
De MZR bestaat uit een personeelsgeleding en een oudergeleding. Binnen de MZR denk ik graag mee over
verschillende onderwerpen om het onderwijs van onze kinderen te verbeteren en wil ik betrokken zijn bij verschillende
keuzes van de school op het gebied van ontwikkeling. Ik vind ouderparticipatie erg belangrijk en communicatie is
daarbij de sleutel. Op school ben ik al langer actief als Boekenouder en help dit schooljaar ook mee om kriebelbeestjes
te bestrijden. Naast deze taken ben ik zelf leerkracht op een basisschool.

* We kunnen u mededelen dat we een enthousiaste groep ouders hebben die met elkaar de schoolcommissie vormen
voor onze school. Dit zijn Margaretha van Wageningen, Marian Elzinga, Maaike Zwart en op de achtergrond: Mariska
Kracht. In de volgende nieuwsbrief zullen alle leden van de schoolcommissie zich aan u voorstellen.
Wij zijn ontzettend blij de samenwerking met de schoolcommissie weer op te pakken. We gaan met elkaar voor een
prettige samenwerking!

Triskentijd
Triskentijd in november 2019
Triskentijd is al weer met het 12e seizoen bezig!
Nog even in het kort wat Triskentijd is:
Triskentijd zijn maandelijkse vieringen op de 1e zondagochtend van de maand in de pcbo basisschool It Foarhus.
Triskentijd is niet gebonden aan een kerk en heeft sprekers uit alle geledingen en diverse vrijwilligersorganisaties. Het
doel is tijd en aandacht te hebben voor elkaar, voor de wijk en voor God. Iedereen die , op welke manier dan ook
verbonden is met de wijk de Trisken of gewoon wil komen (het is er ook heel gezellig), is van harte welkom. Ook
mensen die niet naar een kerk gaan nodigen we van harte uit.
Zondag 3 november 2019 is de volgende bijeenkomst om 11.30 uur (tot 12.15 uur) . De inloop is om 11.00 uur en
dan staat er koffie, thee, limonade en iets lekkers voor u klaar. We hopen u/jullie allen te kunnen begroeten.
Thema: " Geloven met Abram! Wat is het geheim van een ontspannen leven. "
Gastspreker is Gerrit Boeve.
Voor de kinderen van de basisschool en klas 1 t/m 3 is er een kort eigen programma. Ook is er kinderoppas voor de
kleinsten.
Graag zien we jullie op zondag 3 november 2019 in ’t Foarhûs.
Mensen die buiten De Trisken wonen zijn natuurlijk, zoals we gewend waren, ook van harte welkom.
Namens de werkgroep Triskentijd,
Wietske de Vries

Uit de groepen
Groep 3
We zijn met elkaar naar een echt
restaurant geweest. We gingen naar van
der Valk, omdat de vader van Jorn daar
werkt als chefkok. We mochten een
kijkje nemen in de keuken, we hebben
even in de koelcel gestaan en we zijn
even in de vriezer geweest! Min 18
graden, dat voelde erg koud aan ! Als
afsluiter kregen we nog heel deftig een
glaasje limonade in het restaurant
aangeboden! We zijn weer heel wat
wijzer geworden!

Voorleeskampioen
Voor de vakantie hebben Esther uit groep 4, Viënne uit groep 5, Mardou uit groep 6,
Jesper uit groep 7 en Niek uit groep 8 gestreden om de titel: Voorleeskampioen 2019. Wat
hebben alle kinderen dit ontzettend goed gedaan, we hebben genoten van alle
kandidaten. De jury had een zware taak! Na lang beraad hebben zij Jesper uit groep 7
kunnen benoemen tot Voorleeskampioen 2019. Hij zal It Foarhûs verdedigen tijdens de
voorleeskampioenschappen van de gemeente Smallingerland. Zet ‘m op, Jesper!

Bijlagen bij deze nieuwsbrief:
-

Wijkanalyse ‘t Treft - uitnodiging
Creatief circuit opzet + oproep tot begeleiding

De eerstvolgende nieuwsbrief verschijnt maandag 11 november’19

