Belangrijke data:
 20 januari – Vergadering MZR/Schoolcommissie
 22 januari - Nationaal voorleesontbijt groep
1/2/3
 22 januari - Schoolsquashtoernooi - Leerlingen
die zich hiervoor hebben opgegeven, zijn
inmiddels op de hoogte
 27 januari - Maandopening groep 5
 28 januari – 19:30 u. Ouderavond groep 2/3 – Zie
uitnodiging 20-12-‘19
 30/31 januari - Landelijke stakingsdagen
 2 februari - Triskentijd
 3 februari - Studiedag - Alle leerlingen vrij
 4 februari – Filmfestival – Leerlingen groep 5 t/m
8 – bericht volgt via eigen leerkracht

Van de directie
* De rust en ruimte die juf Annie voor de vakantie heeft gekregen, heeft haar goed gedaan. Echter zijn we nog niet
gelijk zover dat zij haar werkzaamheden direct weer volledig op kan pakken. We bouwen dit rustig aan op. Vanaf
volgende week zal er eerst wekelijks een contactmoment op school zijn. Juf Inge, die zich in de vorige nieuwsbrief al aan
u voorstelde, blijft juf Annie vervangen totdat zij weer volledig is hersteld. We zijn blij dat we juf Annie weer op It
Foarhûs mogen verwelkomen.
* Op dit moment zitten de kinderen volop in de CITO-toetsen. Dit betekent dat de eerste
periode bijna voorbij is. Als afsluiting van de periode volgt een rapport. Deze krijgen de
leerlingen vrijdag 14 februari mee naar huis. De rapportgesprekken staan gepland in de week
na de voorjaarsvakantie. U bent van ons gewend dat wij u indelen voor een datum en tijd, dit
jaar willen wij dit anders doen. De week na de voorjaarsvakantie staat geheel in het teken van de
rapportgesprekken (de verwijzingsgesprekken van groep 8 vinden zoals gecommuniceerd plaats
op 12&13 februari). Voor de voorjaarsvakantie hangt er een tijdsplanning op de deuren van alle
lokalen. U kunt zich hier zelf op komen intekenen. De gesprekken zullen voor een groot deel in
de middagen gepland worden. Zodra de intekenlijst er hangt, zult u hiervan op de hoogte gebracht worden.
Voor de leerlingen van groep 7 starten we dit jaar met KOP- gesprekken, aan het eind van deze week ontvangt u hier de
communicatie van.
* Inmiddels kunnen wij u meer vertellen over het signaal dat wij willen gaan afgeven tijdens de landelijke
stakingsdagen op 30 & 31 januari a.s. Pabo-studenten zullen namelijk de lessen op school overnemen tijdens deze
stakingsdagen. Op deze manier willen we op een positieve manier aandacht vragen voor de zorgwekkende situatie
binnen het basisonderwijs. Samen zetten we ons in voor de toekomst van de kinderen, want we zijn ervan overtuigd dat
er iets moet gebeuren. We maken ons echt zorgen over hoe het komt met de kwaliteit van het onderwijs. Studenten
gaan deze dagen met de leerlingen werken aan verschillende projecten. De leerkrachten zijn tijdens de stakingsdagen op
school. We hebben uw hulp ingeroepen om met de kinderen te lunchen en buiten te zijn, dit om samen met de
studenten te kunnen lunchen en zo ervaringen uit te kunnen wisselen en met hen in gesprek te gaan.
Voor zowel de donderdag als de vrijdag hebben we al 6 ouders bereid gevonden om met de kinderen te eten en buiten
te spelen. We zijn nog op zoek naar een ouder op de donderdag in groep 7/8 en op de vrijdag in groep 3, komt u met
de kinderen een hapje eten? Daarnaast zullen twee ouders wat vertellen over hun beroep, zo zal er ook nog een
workshop blaasinstrumenten gegeven worden. De innerlijke mens wordt deze dagen ook goed verzorgd door ouders.
De hulp en steun van ouders doet ons erg goed!
* Afgelopen weken zijn de haren van alle leerlingen weer gecontroleerd op luizen en neten. Op dit moment zijn alle
leerlingen hier vrij van. Dit is natuurlijk erg fijn en willen we met u uiteraard zo houden. Blijft u thuis ook goed
controleren?
* Al ruim 5000 basisscholen zamelen batterijen in voor Stibat. 't Foarhûs is één van de 5000
basisscholen. Op onze school staat een inzamelton. Ouders en kinderen kunnen hier lege batterijen
inleveren. Voor ons als school is het dubbel winst: we zorgen hiermee voor een beter milieu én we
sparen. Dat zit zo: voor elke kilo aan lege batterijen ontvangen we een spaarpunt. En met die
spaarpunten kunnen we schoolspullen bestellen. Denk aan een springtouw, step of spellen. We
kunnen ook een doneren aan een goed doel. Levert u de lege batterijen ook bij ons in?

* Aankomende vrijdag start de tweede ronde voor het creatief circuit. Twee ouders kunnen deze eerste vrijdag niet
aanwezig zijn. Eén van de ouders zou ondersteunen bij een groepje leerlingen van groep 2/3 en één van de ouders zou
ondersteunen bij solderen met leerlingen van groep 6/7/8. De opdrachten zijn al
bedacht, er wordt alleen nog ondersteuning gevraagd. Vrijdag 24 januari van 13:00 14:00 u. Doet u mee? Laat het dan gauw weten via: a.lap@pcbosmallingerland.nl
*Vanmiddag ontvingen de leerlingen van groep 3 een medewerker van het Leger
des Heils. Namens alle bewoners van begeleid wonen Sneek wilden zij ons hartelijk
danken voor de gift van bijna €250. Door deze gift hebben zij extra leuke feestdagen
gehad. Samen hebben ze extra mogen genieten van de Kerst en oud en nieuw.
Namens hen willen zij u en de kinderen een groot compliment geven. Dat kinderen
volwassenen hebben mogen trakteren op zoiets is heel bijzonder, geven zij aan. We
zijn voor hen een open deur geweest, een lichtpuntje!

Bijeenkomst 't Treft - De Skammel
Eén keer per kwartaal is er een bijeenkomst in de Skammel genaamd: ’t Treft.
Verschillende betrokkenen bij de wijk zijn hier aanwezig. Afgelopen donderdag werd er
vanuit de gemeente de volgende app gepromoot: De Schoonmonitor.

Samen zorgen voor een schonere buurt, dat is waar de Schoonmonitor om draait!
Iedereen houdt van een schone en prettige leefomgeving. U kunt als bewoner ook een
steentje hieraan bijdragen. Een schone buurt komt namelijk niet vanzelf en is een
verantwoordelijkheid van ons allemaal. Door het bundelen van kennis én
georganiseerde aanpakken van gemeenten, bewoners en het bedrijfsleven ontstaat er
een krachtige samenwerking binnen onze gemeente. Help daarom ook mee en
download de app!!
De posters worden door de gemeente op school bezorgd om er ook in de groepen
aandacht aan te kunnen besteden.

Kanjertraining
Deze week vanuit de Kanjertraining aandacht voor de smileyposter:
Leerlingen
Welk gedrag willen we wel en
niet op school? Waar ligt de
grens? De smileyposter geeft
hier handvatten voor. Wij willen
kinderen leren om rekening met
elkaar te houden. Let dus op de
gevoelens van de mensen om je
heen. Check of de ander zich
nog goed voelt bij jouw gedrag.
Andersom geldt ook: het is jouw
verantwoordelijkheid om aan te
geven wanneer je je ergens niet
prettig bij voelt. De meeste mensen bedoelen het goed, maar het gaat weleens mis. Je helpt de ander door je grens aan
te geven: “Ik vind het vervelend als je…doet. Wil je dat anders doen?”
Leerkrachten, ouders en directie
De smileyposter is ook van toepassing op de volwassenen rondom de leerlingen.
Wat mogen wij(school en ouders)van elkaar verwachten?






Als we ons zorgen maken om een kind, dan overleggen we respectvol met de kinderen, ouders en de leerkracht.
We geven elkaar feedback. Dat betekent dat we op het schoolplein of via internet niet slecht spreken over een
ander: we gaan met die ander in gesprek. Kortom: We spreken met respect over en met elkaar.
We zoeken een oplossing die goed is voor het kind, de klasgenoten, de ouders en de
school.
Soms bedoelt de ander iets goed, maar ervaar je het vervelend. We geven dan rustig
onze grens aan, zodat de ander rekening met je kan houden.

Triskentijd
Triskentijd in februari 2020
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 2 februari 2020 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: " Fijn dat je verwacht wordt! "
Gastspreker is Jan Huitema.
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 2 februari 2020 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
Hockeysticks – Elke week hebben de groepen vanaf
groep 4 een hockeydag. Dit is een groot succes!

De verkeerstuin – De leerlingen van groep 7 zijn
druk aan het oefenen voor het verkeersexamen.

Verjaardagen
Via deze nieuwsbrief ook nog even aandacht voor de verjaardagen begin januari, deze zijn mij in de vorige nieuwsbrief
ontschoten.

Verjaardagen januari/ februari
DAG

NAAM

GROEP

9

Niels

4

10

Fardau

1

10

Mark

1

17
20
24
24
24

Malin
Levi
Daniëlle
Robin
Shewita

1
5
8
8
6

25
31

Folkert
Carlijn

7B
8

1

Naod

6

Bijlagen bij deze nieuwsbrief:
- Aanmeldformulier derde blok sporttoernooien
- Nieuwsbrief januari Sportbedrijf Drachten

De eerstvolgende nieuwsbrief verschijnt maandag 3 februari ’20

