Belangrijke data:
• 5 juli – Groep 4/5 de Naturij
• 6 juli – Musical groep 8 (12:45 en 19:00 uur)
• 7 juli – Doorschuifmoment (11:30 – 12:00 uur)
• 7 juli – ’s Middags toekomstige leerlingen groep 1 op
school
• 7 juli – 16:00 – 17:30 uur Afscheid groep 8
• 8 juli – Laatste schooldag
• 9 juli t/m 22 augustus – Zomervakantie

Maandag 23 augustus bent u vanaf 08:15 uur welkom op het
plein voor een bakje/koffie thee. Zo hopen wij met elkaar het
schooljaar te kunnen starten. (Mits de maatregelen het toelaat)

Van de directie
Vandaag is de laatste schoolweek van dit schooljaar begonnen. Deze week bevat in ieder geval de volgende
activiteiten:
- In het kader van het afscheid van juf Annemieke en uiteraard ook van juf Anja. Brengen de leerlingen van groep 4/5
vandaag een bezoekje aan de Naturij.
- Dinsdag 6 juli voert groep 8 twee keer de musical op, waarbij er 2 personen per
leerling fysiek uitgenodigd zijn op school. De leerlingen uit de groepen 1 t/m 7 zullen
dinsdagmiddag de musical via de livestream volgen.
- Woensdag 7 juli vindt er een doorschuifmoment plaats. In de middag zijn de
toekomstige leerlingen van groep 1 samen met hun ouders uitgenodigd om te
komen kennismaken.
- Woensdag 7 juli hebben wij van 16:00 – 17:30 uur het afscheid van groep 8 op het
plein. Zij en hun ouders hebben hier eerder een uitnodiging voor ontvangen.
- Donderdag 8 juli is de laatste schooldag, er staan voor de groepen verschillende activiteiten en spelletjes op het
programma. De schoolcommissie trakteert deze dag op pannenkoeken. Er hebben zich zo’n 27 ouders opgegeven om
hen te helpen met het bakken van pannenkoeken, geweldig! Het is belangrijk wel het fruit en drinken mee te geven
voor deze dag. Wilt u hen ook een bord en bestek meegeven?
Voor verschillende juffen en meesters zal het donderdag officieel de laatste schooldag op It Foarhûs zijn. Juf
Annemieke, juf Melissa, juf Jeannine en meester Ashok zullen deze dag rond 14:15 uur nog wel op het plein aanwezig
zijn, de mogelijkheid bestaat er voor u om hen nog even te spreken.
De andere vertrekkende juffen/meesters werken niet op de donderdag, zij nemen op hun laatste werkdag met de
leerlingen afscheid. Juf Jenny, die de afgelopen periode ingevallen heeft voor juf Janny, komt woensdag even langs
om afscheid te nemen van de groep. Juf Jenny zal volgend jaar als invaller voor groep 1 en 2 aan onze school
verbonden blijven. Wij zijn haar erg dankbaar voor haar inzet de afgelopen tijd.
- In de mail van 28 juni jl. hebben wij de afspraken rondom de verkeerssituatie met u gedeeld. Afgelopen week
hebben wij al gezien dat veel ouders en kinderen zich gelijk al aanpassen aan deze nieuwe situatie, wij vinden dit erg
prettig om te zien! Wij zullen er na de vakantie ook zeker nog meer dan voldoende aandacht aan besteden. Wij hopen
op uw medewerking om de veiligheid rondom de school nog meer te kunnen garanderen.
-Zoals het nu lijkt zal de BSO-unit, die bij ons op het plein staat, in de vakantie verwijderd worden. De BSO zal zich
dan, voor de onderbouw en bovenbouw, vestigen op Het Tweespan. Zij hebben daar meer ruimte beschikbaar dan in
onze school.
-De afgelopen tijd hebben wij veel met ziekte te maken gehad. Verschillende collega’s met eenieder zijn/haar eigen
situatie en verhaal. Gelukkig is iedereen aan de beterende hand. Juf Esther werkt al bijna weer zo goed als haar
volledige uren en zal na de vakantie weer haar volledige uren voor de hele groep staan. Juf Inge breidt haar uren ook
weer uit en loopt nu al voor de tweede keer mee in groep 4. Op deze manier leert zij de leerlingen voor volgend jaar al
een beetje kennen. Na de vakantie zal zij de eerste week halve dagen werken, waarop zij in de twee weken daarna haar
uren verder uit zal breiden. Juf Esther werkt de eerste week na de vakantie om deze reden volledig. Op deze manier
zijn de juffen er op woensdag, donderdag en vrijdag samen. In de twee weken die daarop volgen werkt juf Esther op
de donderdagen extra en komt meester Piet op de woensdag en vrijdag erbij.

Juf Janny is gelukkig weer volledig hersteld, zij wil via onderstaand bericht graag zelf kenbaar maken hoe het volgende
schooljaar er voor haar uit gaat zien.

Aankondiging afscheid juf Janny
Beste ouders,
Na bijna 20 jaar met heel veel plezier op het Foarhûs te hebben gewerkt, heb ik besloten om een andere weg in te
slaan. Ik heb bijna 25 jaar in verschillende groepen in het onderwijs gewerkt, bij ons op school voornamelijk in de
groepen 1 en 2. Ik heb met erg veel plezier met de kinderen gewerkt en heb de samenwerking met de collega’s heel
erg prettig gevonden. De ervaring die ik op school heb opgedaan neem ik graag mee op mijn
verdere pad in het leven.
Vanuit de rust en ruimte die nu ontstaat wil ik gaan kijken naar welke plek er goed bij me
past. Dat is spannend, maar ook erg leuk om te ontdekken wat er meer valt te beleven!
Met vriendelijke groeten,
Janny Kramer.

De afgelopen jaren heeft juf Janny zich ontzettend hard ingezet voor de school en de leerlingen. Zij heeft de leerlingen
in de onderbouw de basis meegegeven voor de toekomst. Wij zijn haar erg dankbaar voor haar inzet en
betrokkenheid bij de school. Wij vinden het voor de school en de leerlingen erg jammer dat we juf Janny na de
zomervakantie niet meer voor de groep zullen zien, maar gunnen haar het goede en gaan er vanuit dat er iets
passends op haar pad zal komen.
Morgen zal juf Janny voor het laatst voor de groep zijn, zij zal er met de leerlingen een feestje van maken. Na de
vakantie hebben wij gezamenlijk een moment gepland, waarop wij juf Janny nog in het zonnetje zullen zetten op
school samen met alle leerlingen en juffen en meesters. Uiteraard is er dan voor u ook nog ruimte om haar te groeten.

Een vooruitblik op het komende schooljaar...
*In de vorige nieuwsbrief hebben wij al het één en ander voor het komende schooljaar gedeeld. Bij deze nog een
aantal zaken op een rij
-Het kabinet investeert het komend cursusjaar veel in het onderwijs. U hebt vast wel iets gelezen
over deze zogeheten NPO-gelden. De bedoeling van deze impuls is om de door Covid-19 ontstane
leervertraging bij leerlingen in te lopen. Ook onze school profiteert hiervan. We kiezen op basis van
een goede analyse en met advies/instemming van de MR voor een aantal maatregelen.
Zo zal juf Gerjanne extra ingezet worden in groep 8, op deze manier komt er ruimte voor juf Simone
vrij als taalcoördinator. Zij zal ons dan verder begeleiden binnen het taalonderwijs. Begrijpend
luisteren en begrijpend lezen staat onder andere op de rol.
Daarnaast zijn we in gesprek met een logopedist; met haar verdiepen wij ons in het aanbod voor de

leerlingen die Nederlands als tweede taal hebben.
Het team zal verder geschoold worden op het gebied van sociaal emotionele ontwikkeling, ook zijn er twee dagen
gepland waarop er een Kanjertraject in alle groepen zal plaatsvinden. U als ouders zult hier tegen die tijd ook voor
uitgenodigd worden.
Verder zal juf Hilde de Boer als onderwijsassistent één dag in de week ondersteunen in groep 7, zij zal onder andere
met groepjes leerlingen aan de slag gaan. Juf Hilde zal zich begin volgend schooljaar aan u voorstellen.
-We zijn druk bezig met de planning en de kalender voor komend schooljaar. Aan het einde van de week, delen wij
de planning van de studiedagen voor komend schooljaar vast met u.
-Vanuit de schoolcommissie is er eerder informatie gegeven over het NK-tegelwippen. Er hebben zich een aantal
ouders gemeld die hierbij kunnen helpen. Na de vakantie zal de schoolcommissie, samen met de leerlingenraad, de
patio aanpakken.
-Dit jaar is er ook een oproep geweest voor tutorlezen, echter kon dit door corona niet
doorgaan. Volgend schooljaar hopen wij toch echt te kunnen starten met een
gezamenlijk leesmoment in de school. Door de hele school wordt er op de
woensdagochtenden van 08:30 – 09:00 uur gelezen. We willen u vragen om hierbij te
assisteren. Dit wil zeggen dat u een leerling of een groepje leerlingen als tutor begeleidt.
Er zal na de vakantie meer informatie over komen, tevens zullen we een moment
plannen om de ouders/verzorgers die begeleiden te instrueren over de exacte invulling
van de begeleiding. Mocht u zich al op willen geven voor de woensdagochtenden dan
kunt u dit kenbaar maken bij Asmodee Lap via een Parrobericht of via de mail. Alvast
heel erg bedankt!

Welkom bij ons op school
Zo aan het einde van het schooljaar mochten wij nog twee leerlingen verwelkomen bij
ons op school.
Joy is namelijk 23 juni 4 jaar geworden en Faveur een dagje later op 24 juni.
Beide leerlingen draaien al volledig mee in groep bij juf Aukje en juf Janny.
Wij wensen hen beide heel veel plezier in groep 1 en bij ons op school!

Schoolcommissie
Beste ouders van 't Foarhus,
De schoolcommissie ondersteunt de school bij het organiseren van feestjes en activiteiten. Vanaf volgend schooljaar
bestaat de commissie nog maar uit twee leden. Daarom willen we het vanaf volgend jaar graag anders organiseren.
Graag zien wij dat er aan iedere klas een klassenouder is gekoppeld die deelneemt aan de schoolcommissie. Bij
activiteiten die schoolbreed georganiseerd worden, neemt een juf of meester contact op met de klassenouder en de
klassenouder gooit de betreffende vraag om ondersteuning in de schoolcommissiegroep. De schoolcommissie bepaalt

vervolgens gezamenlijk (dan 7 leden) wie de activiteit organiseert en hoe. Hulp van alle andere ouders wordt op deze
manier een aantal weken voor de start van de activiteit
gevraagd en niet zoals nu, aan het begin van het schooljaar.
Wanneer er een activiteit voor de klas georganiseerd wordt en
hier hulp bij nodig is, doet de leerkracht via Parro een oproep
aan ouders om te helpen. De schoolcommissie heeft hierin geen
rol.
We hopen met deze nieuwe manier op een goede bezetting in
de schoolcommissie door alle groepen heen. Als je graag
klassenouder wil zijn kun je dit doorgeven aan Asmodee Lap,
middels Parro of de mail. Wanneer we uit alle groepen en ouder
vertegenwoordigd hebben, worden de namen doorgegeven aan
de voorzitter van de schoolcommissie; Maaike Zwart. Zij zal
zorgen voor een gezamenlijke groep en zo heeft zich de
schoolcommissie gevormd.
Dus vind je het leuk om bij te dragen aan de organisatie van de schoolactiviteiten en heb je zin om volgend schooljaar
als ouder de klas te vertegenwoordigen in de schoolcommissie? Meld je dan aan!
We zijn benieuwd naar de aanmeldingen en gedurende het schooljaar zullen we weer bekijken wat wel en niet werkt.
Na de zomervakantie stelt de schoolcommissie zich aan jullie voor! Wij wensen iedereen een hele fijne zomer.
Groet de schoolcommissieleden, Linda Sikkema, Ellen den Hartog en Maaike Zwart

Lief en leed
Op 25 juni bereikte ons het verdrietige bericht van het overlijden van de
pake van Aline en Janita.
Wij wensen hen en hun familie heel veel sterkte in deze moeilijke tijd. Wij
bidden dat ze de kracht mogen krijgen om verder te kunnen gaan.

Vertrekkende leerlingen
Aanstaande donderdag is het officieel de laatste schooldag voor onze groep 8- leerlingen:
Harmen, Blessing, Mark-Jan, Folkert, Tess, Jorieke, Tymen, Bobby, Anna, Gepke, Elena, Ayaa,
Simeon, Jesper, Jesper, Jordy, Leon, Jasper, Aleida, Eline en Tamara. Zij maken de stap naar het
voortgezet onderwijs en daar zijn ze nu ook echt aan toe. Behalve van de groep 8 leerlingen
nemen wij ook afscheid van Henok en Shewita uit groep 7. Zij gaan na de vakantie naar de

schakelklas van het voortgezet onderwijs. Ook nemen wij afscheid van Zoë uit groep 1, het nieuwe huis van Zoë en
haar ouders is dan klaar. Zij gaan weer terug naar het westen van het land. Aan het afscheid van de vertrekkende
kinderen wordt in de eigen groep aandacht besteed. Alle leerlingen die ons verlaten wensen we heel veel succes en
een hele mooie tijd toe op hun nieuwe school. Laat vooral ook nog eens wat van je horen!

Verjaardagen!
Voor nu de jarigen van de maand juli!
DAG
3
4
5
10
11
14
14
15
16
18
19
19
19
28

NAAM
Guido
Elina
Claudia
Mardou
Rosalinde
Geartsje
Maaike
Nanne
Tymen
Femke
Fleur
Fenna
Wilmina
Leon

GROEP
5
6
4
7
2
6
6
2
8
4
7
4
2
8

De kinderen die in de maand augustus jarig zijn, krijgen in het nieuwe schooljaar een plekje op de
nieuwsbrief!
Uiteraard wensen wij iedereen alvast een heel fijne verjaardag toe!

Bijlagen:
-Nieuwsbrief Sportbedrijf

