Belangrijke data:
• 24 augustus t/m 7 september – Verkeersproject op
Voeten en fietsen naar school groep 3 t/m 8
• 30 augustus t/m 10 september – KOP- gesprekken gr. 2
t/m 8
• 8 september – Start tutorlezen
• 10 september – Vergadering leerlingenraad
• 12 september – Kidsrun (voor de leerlingen die zich
hiervoor hebben opgegeven)
• 13 september – juf Esther jarig
• 13 september - 10:30 uur Verkeersexamen groep 8
• 13 september – 19:00 uur Vergadering
schoolcommissie/ MR
• 17 september – 09:00 uur Verkeerstuin groep 7
• 17 september – Start creatief circuit groep 4 t/m 8
• 20 september – Maandopening groep 4/5

Van de directie
-Vorige week heeft u op de informatieavond of via uw zoon/dochter de schoolkalender ontvangen.
Bij deze nog een aantal wijzigingen vanuit de kalender op een rij:
*Geeske Werkhoven staat genoemd als klassenouder bij groep 2, dit klopt niet. De schoolcommissie/ klassenouders
tot nu toe, zullen zich in de volgende nieuwsbrief aan u voorstellen.
*In de kalender staat genoemd dat vanaf groep 4 de leerlingen de schoenen uit doen is school, dit is vanaf groep 3.
*De KNAK-middag van 10 september is verschoven naar vrijdag 15 oktober a.s.
*De maandopening van groep 4/5 van vandaag is verschoven naar maandag 20 september a.s.
-Het is belangrijk dat wij over de juiste adresgegevens en telefoonnummers van de ouders beschikken, zo ook de
noodnummers. Dit is noodzakelijk in geval van calamiteiten. Wilt u in het Ouderportaal checken of deze gegevens
nog kloppen en deze eventueel aanpassen/aanvullen (bij noodnummers kunt u maximaal 4 telefoonnummers
doorgeven. De bij ons bekende telefoonnummers van uzelf (thuis/mobiel) hoeft u hier niet te vermelden; wij bellen
sowieso eerst naar de nummers van beide ouders/verzorgers. Een noodnummer kan bijv. een oppas of familielid zijn.).
Ouders die nog geen inlog hebben ontvangen voor het Ouderportaal kunnen Maria mailen
(maria.vantuinen@pcbosmallingerland.nl). Wanneer u uw inloggegevens niet meer weet, is een mailtje naar haar ook
mogelijk; u ontvangt dan nieuwe inloggegevens.
-Ook dit jaar vragen wij u uw privacyvoorkeuren kenbaar te maken met betrekking tot gebruik van foto’s op Parro, in
de schoolgids, op de nieuwsbrief etc. Wilt u uw voorkeuren deze week in Parro aangeven. Het is een eenvoudige
handeling en u kunt uw keuzes ook gaandeweg het jaar wijzigen. Uw voorkeuren worden automatisch
geadministreerd in ParnasSys. Na deze week maken we de balans op.
1 Open de parro-app
2 Ga naar het vierde tabblad 'Instellingen'.
3 Tik op privacy-voorkeuren.
4 Geef per kind aan wat de voorkeuren zijn, via de stipjes op het potloodje achter het kind.
Alvast bedankt. Mocht u problemen ondervinden bij het werken met Parro, mag u zich richten tot meester Leon. Hij en
uiteraard ook de andere leerkrachten, helpen u graag op weg.

Even voorstellen..
Beste ouders / verzorgers,
Even voorstellen. Mijn naam is Jeanet Schipper.
Samen met mijn man en drie (tiener)dochters woon ik in Roden. Ik houd van lezen en sporten in
mijn vrije tijd. Sinds 2001 ben ik werkzaam in het primair onderwijs; eerst als leerkracht in alle
groepen en later als intern begeleider op verschillende scholen. Sinds enkele jaren heb ik een
coaching praktijk en doe ik naast het IB-werk ook begeleidingstrajecten op verschillende
basisscholen.

Vorige week ben ik begonnen op 't Foarhûs als intern begeleider. Ik merk dat er rust is in de school, zie blije kinderen
en ervaar een positieve, warme sfeer. Totdat er een IB’er is gevonden voor langere tijd, zal ik het IB-werk voorlopig op
me nemen en dat doe ik met veel plezier!
Op school willen we als team er alles aan doen om kinderen te laten bloeien en te zorgen voor een goede doorgaande
ontwikkeling op leergebied en op sociaal emotioneel gebied. Soms loopt het om wat voor reden dan ook even niet
zoals het zou moeten lopen met een leerling of met een groep. Ik vind het belangrijk en erg mooi werk om dan
samen met de leerkracht, ouders en eventueel andere betrokkenen samen te werken om het beste te zoeken voor die
leerling of voor die groep. De missie en visie van 't Foarhûs sluit aan bij datgene wat ik ook zo belangrijk vind in het
onderwijs; kinderen stimuleren in een veilige, warme omgeving en elke leerling goed onderwijs bieden op maat. Dat is
een hele pittige, maar ook vooral mooie klus, waarbij we elkaar nodig hebben.
Ik hoop op een fijne tijd en een goede samenwerking. Op dinsdag en donderdag ben ik aanwezig.
Hartelijke groet,
Jeanet Schipper
Hallo allemaal,
Mijn naam is juf Hilde en ik ben één van de nieuwe gezichten op ’t Foarhûs. Graag stel ik mijzelf
kort aan jullie voor. Op dit moment ben ik 23 jaar oud en woonachtig in Hurdegaryp, samen met
mijn vriend. Dit schooljaar zal ik elke maandag te vinden zijn op ’t Foarhûs, waar ik als
onderwijsassistent voor groep 7 aan de slag ben. Naast mijn werkzaamheden als
onderwijsassistent studeer ik nog, ik volg namelijk de verkorte PABO in Leeuwarden. Over een
paar jaar hoop ik dan ook zelf voor de klas te mogen staan als volwaardig leerkracht. In mijn
vrije tijd houd ik heel erg van het doen van verschillende sporten, het maken van
boswandelingen en het lezen van een goed boek. Ik kijk er naar uit om er samen met iedereen
die betrokken is bij ’t Foarhûs een goed jaar van te maken!
Met vriendelijke groet,
Juf Hilde
Hallo,
mijn naam is Jesse-Jorn de Haan. Ik kom uit Surhuisterveen. Ik ben 20 jaar en ik zit in mijn
laatste jaar van de opleiding Onderwijsassistent. Deze opleiding volg ik in Leeuwarden aan
het ROC Friese Poort.
Verder ben ik heel sportief, ik zit op voetbal bij ‘t Fean 58 in Surhuisterveen. Ik sport nog 3/4
keer in de sportschool.
Naast mijn studie ben ik ook nog werkzaam in een sportschool.
Ik hoop mijn studie mooi en leuk af te ronden hier op It Foarhûs in groep 3!
Oant sjen!

Nieuwe rekenmethode
Zoals u heeft kunnen horen en lezen zijn we dit jaar in de groepen 3 t/m 7 gestart met een nieuwe rekenmethode.
Voor groep 3 is dat Semsom en voor groep 4 t/m 7 is dat Wereld In Getallen 5. Groep 8 werkt dit jaar nog met Alles
Telt, maar zal volgend jaar dus ook Wereld In Getallen 5 volgen.
Semsom
Deze methode is speciaal ontwikkeld voor groep 3. Met Semsom rekenen de leerlingen veel spelend en bewegend. Zo
verloopt de overgang van groep 2 naar groep 3 soepel. De leerlingen werken zo nu dan in werkboekjes (dat wordt
langzamerhand steeds meer), ze spelen spellen met activiteitenkaarten en gebruiken speciale rekenbakjes met alle
benodigdheden voor een rekenles. Daarnaast is er oefensoftware op de Ipad beschikbaar die zich aanpast aan het
niveau van de individuele leerling. Semsom is zo ontwikkeld dat het goed aansluit op het niveau waar de leerlingen in
groep 4 bij Wereld In Getallen mee starten.
Wereld In Getallen 5
U heeft de materialen al kunnen bekijken tijdens de ouderavond van afgelopen week en wellicht heeft de leerkracht al
wat verteld over deze methode. Wij werken op ’t Foarhûs met de papieren versie van Wereld In Getallen 5, wat
betekent dat de leerlingen de lesstof verwerken in het werkboek en aanvullend aan de doelen kunnen werken via de
oefensoftware op de Ipad. Elk werkboek heeft twee kanten: een blauwe kant voor het verwerken van de lesstof en een
rode kant om te oefenen met automatiseren. Elke week wordt er binnen één domein aan twee doelen gewerkt, waarbij
elk doel ook verdeeld is over twee dagen.
Heeft u nog vragen over deze nieuwe rekenmethodes? Neem gerust contact op met de leerkracht van uw kind of
natuurlijk met mij.
Geeske Wind - Rekencoördinator

Kind Op Maandag
Aan het begin van het nieuwe schooljaar lezen we verhalen over Jakob uit het bijbelboek Genesis. Jakob krijgt het voor
elkaar om in plaats van zijn oudere broer de zegen van hun vader te krijgen. Later moet hij vluchten. Hij trouwt met
een vrouw waar hij niet van houdt en daarna ook nog met een vrouw waar hij wel van houdt, en met een slim plan
krijgt hij een grote kudde bij elkaar. Zo ontvouwt zich een verhaal van iemand die voortdurend plannen maakt, soms
ook heel impulsief handelt, en vervolgens ontdekt dat het toch anders loopt dan hij gedacht had. Daarbij ontdekt hij
ook dat zijn leven niet alleen afhangt van zijn eigen keuzes en beslissingen: er is een God die met hem meegaat, wat er
ook gebeurt. Jakob eert die God en soms worstelt hij ook met hem.
De verhalen zijn sowieso prachtig om te vertellen en verkennen; iedereen die ernaar luistert, kan er zijn eigen
betekenissen in ontdekken. Ze kunnen ook een aanleiding zijn om met de kinderen specifiek in te zoomen op de
vraag: Wat is jouw plan? En wat doe je als alles net even anders loopt dan je gedacht had? Zo zijn het verhalen over
keuzes die je maakt, over weerbaarheid en improvisatievermogen. Én over vertrouwen: De verhalen laten zien dat je er
niet alleen voorstaat. Ook niet bij het oplossen van problemen die je misschien wel zelf veroorzaakt hebt.
We hopen dat de verhalen weer veelzeggend tot leven komen in de klas!

Vanuit de schoolcommissie
Het tegelwippen is inmiddels
begonnen. Om over te kunnen
gaan tot zaaien en planten, is het
eerst nodig dat er een dikke laag
zand verwijderd zal worden. Wie
nog zand kan gebruiken, laat het
maar weten!
(sikkema.l@gmail.com)
Verder…
Zijn wij nog op zoek naar
luizenpluizers voor de groepen 3
en 4/5?
En..
Hebben wij nog een
klassenouder nodig in groep 4/5
en 8. Helpt u mee? Opgave kan
via een parro-bericht of mail naar
Asmodee Lap

Verjaardagen!
Voor nu de jarigen van de maand augustus t/m 20 september (eerstvolgende nieuwsbrief):
DAG
NAAM
6
Matthias
6
Milan
8
Jelco
13
Juf Esther
19
Leanne
19
Finley
Alvast van harte gefeliciteerd allemaal!

GROEP
4
7
7
4/5
3
4

Vanuit de school..
Junior energie coach
Junior Energiecoach is een leuk en leerzaam spel voor kinderen van 7 t/m 12 jaar en maakt
gezinnen bewust van energiebesparing. Er is elke week een ander thema, zoals
elektriciteit- en waterbesparing. Met elk thema staan er weer nieuwe opdrachten, filmpjes,
quizzen en win-acties klaar om kinderen mee kennis en bewustzijn te geven omtrent
besparing.
De inschrijving is reeds geopend en sluit op 1 oktober a.s..

Alles wat je aandacht geeft dat groeit!
Een prachtige foto gekregen van Esmée en Seppe.
De zonnebloempitten komen uit, zo ook de pompoenpitten van
Seppe.
Heel mooi om te zien hoe jullie er thuis goed op passen!

Afscheid juf Janny
Een kleine impressie van het bezoek van de Zandtovenaar aan de school. Fijn dat u
in welke vorm dan ook, ook nog de moeite heeft genomen om juf Janny gedag te
zeggen. Dit werd zeer gewaardeerd! Bedankt!

Bijlagen:
-Nieuwsbrief Sportbedrijf september
-Flyer MOS Samen opgroeien in de wijk organiseert elke week een bijenkomst met verschillende thema's waarbij ouders elkaar
kunnen ontmoeten en waarbij informatie uitgewisseld kan worden over onderwerpen die spelen bij het opvoeden van jonge
kinderen. Elke maand komt er een nieuwe flyer met de data + type bijeenkomst.

