Belangrijke data:
• 20 september – Maandopening groep 4/5
• 21 september – Prinsjesdag
• 22 september – Kanoën groep 8
• 24 september – Uitje Jumbo groep 1 en groep 2
• 27 september t/m 1 oktober – Week tegen het pesten
• 27 september – Studiedag – Alle leerlingen vrij!
• 29 september t/m 6 oktober – Kinderpostzegelactie
groep 8
• 30 september – Schoolverpleegkundige 9-jarigen
• 4 oktober – Dierendag
• 4 oktober – Eerstvolgende nieuwsbrief

Van de directie
-Bij de eerste luizencontrole is op school hoofdluis geconstateerd. Wij vragen u om bij uw kind(eren), maar ook uzelf
en andere huisgenoten de haren te (laten) controleren op hoofdluis of neten.
Enkele adviezen van de GGD rondom luizen/neten:

*Wanneer in uw gezin hoofdluis voorkomt, moet u iedereen die hoofdluis heeft tegelijkertijd behandelen.
*Dagelijks met een speciale netenkam het natte haar intensief kammen gedurende twee weken, is even effectief als
behandeling met een hoofdluismiddel.
*Het is onnodig om het haar met een bestrijdingsmiddel te behandelen als u geen hoofdluis of verse neten heeft
gevonden.
*Blijf regelmatig controleren op hoofdluis.

-Afgelopen week is Korné begonnen als stagiair in groep 4/5. Korné komt op dinsdag en op woensdagochtend
stagelopen. In de volgende nieuwsbrief zal Korné zich aan u voorstellen. Wij wensen Korné een leuke en leerzame tijd
bij ons op school.
-Helaas moeten wij het al twee weken zonder juf Zwanetta doen op school. Juf Zwanetta zal helaas voor langere tijd
uit de running zijn. Erg vervelend voor haar, de groepen en ook het team. Wij wensen haar via deze weg veel
beterschap toe!
We weten op dit moment de groepen nog steeds te bezetten en blijven daar uiteraard ons goed voor inzetten.
Voor groep 6 en de woensdagmiddag groep 3 zal juf Hennie de komende tijd invallen. Vorige week heeft zij de
woensdag en de donderdag ook al bij ons op school gewerkt. Hoe de bezetting er de komende weken voor groep 1
uit komt te zien, hebben wij geen idee. Hier houden we de ouders van deze groep van op de hoogte via Parro.

Leerlingenraad
Vrijdag 17 september was de eerste vergadering van de leerlingenraad.
De leerlingen hebben zichzelf aan elkaar voorgesteld en aangegeven waarom
ze vanuit de leerlingenraadverkiezingen gekozen zijn. Hiernaast stellen zij zich
middels een foto aan u voor.
Zo hebben we het punt: Materiaal en materialenbak besproken. Dit was een
punt wat vanuit vorig schooljaar nog opgepakt moest worden.
Er wordt geconstateerd dat veel materiaal weg en stuk is. De leerlingen van de
raad hebben de opdracht gekregen om in de groepen aandacht te schenken
aan het omgaan met materialen en het opruimen daarvan. Daarnaast is er
financiële ruimte om weer wat materialen aan te schaffen, de leerlingen hebben
dit geïnventariseerd in de groepen. Vandaag zijn er alweer nieuwe ballen in de
kist terecht gekomen!
Een directe vraag was ook om de boekencollectie in de bibliotheek weer wat te
vernieuwen. Dit heb ik gelijk bij juf Marga van de bibliotheek neergelegd. De

vernieuwing stond al op de rol. Marga komt binnenkort langs de groepen
om via een boekpromotie de nieuwe collectie te promoten. Alle leerlingen
van de leerlingenraad hebben een boekje gekregen die in de klas kan
liggen, hierin kunnen klasgenoten punten schrijven die ingebracht moeten
worden in een vergadering.
Punten die voor een volgende vergadering al ingebracht zijn:
-Vaker een Alles op Wielendag?

-Pleinindeling
-Langere pauzes?
-Mogelijkheid tot snoepjesdag?

U kunt zien dat de leerlingen hun taak erg serieus nemen!

Vanuit de schoolcommissie
Via deze weg stelt de schoolcommissie, oftewel de klassenouders zich aan u voor:

Hallo allemaal,
Ik ben Thea de Boer, mem van Benthe uit groep 2. Ik ben klassenouder voor deze groep. Dat betekent dat ik de
leerkracht help met het zoeken van ouders bij het voorbereiden van een activiteit.
Zoals jullie gezien/gelezen hebben zal dit via Parro gaan.
Ik hoop dat we met zijn allen een actief en mooi schooljaar in gaan.

Mijn naam is Annemieke Dirksen. Ik ben 20 jaar werkzaam geweest als leerkracht op ‘t Foarhûs. Ik geef nu les op CSG
Liudger locatie Splitting in Drachten. Ik ben getrouwd en heb drie kinderen. (11, 18 en 20 jaar). In mijn vrije tijd ben ik
veel met honden bezig. (Wandelen en trainen) Verder zijn tuinieren en lezen mijn hobby ‘ s.
Het lijkt mij leuk om dit jaar nog extra verbonden te zijn met ‘t Foarhûs. Niet alleen doordat mijn dochter Daphne in
groep 8 zit, maar ook omdat ik de rol als klassenouder van groep 8 mag gaan invullen. Samen gaan we er een prachtig
actief schooljaar van maken.
Annemieke Dirksen

Hallo! Mijn naam is Anja van Renselaar en ik ben moeder van Esmée (groep 7) en
Seppe (groep 3).
Vanaf dit jaar ben ik klassenouder van groep 3. Ik vind het heerlijk om weer meer in
contact te zijn met school en hopelijk om de leerkrachten wat te ontlasten. Ik sta
regelmatig bij het schoolplein als je vragen of ideeën hebt spreek me gerust aan!
Groetjes van Anja
Naast bovengenoemde ouders zijn Maaike Zwart en Linda Sikkema ook
klassenouders. Zij hebben vorig jaar op de nieuwsbrief zich al voorgesteld als schoolcommissie.
Afgelopen maandag was de eerste vergadering met zowel de schoolcommissie als de MR. Fijn elkaar weer fysiek te
mogen ontmoeten.

De eerste stappen zijn gezet richting het vormgeven van de schoolcommissie. En voor de eerste activiteiten zijn al
acties ondernomen. Zij hopen dat er in de volgende vergadering nog 2 ouders aan zullen sluiten bij de
schoolcommissie, we zijn namelijk nog steeds op zoek naar een ouder voor groep 4/5 en 6.
De notulen van de MR-vergadering zijn vanaf volgende week te vinden op de website van It Foarhûs.
Deze zullen na elke vergadering geüpload worden.

Kanjer
Zoals u weet werken wij op ‘t Foarhûs met Kanjertraining, een methode voor sociaal-emotionele ontwikkeling. Dit
schooljaar staat de Kanjertraining op de agenda binnen ons schooljaarplan. Wij merken namelijk dat het
thuisonderwijs van invloed is geweest op het sociaal emotioneel klimaat in de groepen. Binnen het team betekent dit
bijscholing/scholing in "Kanjer". We willen dat de Kanjertaal en de Kanjerregels/gewoonten weer wat aangescherpt
worden. De Kanjertraining moet binnen ons aanbod weer goed geïntegreerd worden. Zo
hebben wij de eerste weken aandacht besteed aan de Gouden weken/ startweken uit
Kanjer.
Om u ook te betrekken bij deze methode stellen wij in deze nieuwsbrief de
Kanjertypetjes aan u voor:
De Kanjertraining gebruikt 4 typetjes die door middel van een pet zichtbaar worden
gemaakt. Bij elk typetje hoort een bepaald soort gedrag. Hierdoor krijgen leerlingen snel
inzicht in hun eigen en andermans gedrag.
Type Tijger (witte pet):
De tijger wordt ook wel de kanjer genoemd. De tijger denkt positief over zichzelf en over
anderen. Angst, agressie en humor zijn in dit type in evenwicht. De tijger lost de
problemen goed op, kan gevoelens onder woorden brengen en zoekt op tijd hulp. In de
training is dit de witte pet.
Type Pestvogel (zwarte pet):
De pestvogel vindt zichzelf heel goed en alle anderen waardeloos. Hij speelt de baas en vindt zichzelf stoer. De
pestvogel heeft weinig respect voor anderen en zoekt het conflict op. In de training is dit de zwarte pet.
Type Aap (rode pet):
De aap is een uitslover en meeloper. Hij vindt zichzelf en anderen waardeloos. De aap is vaak te vinden in gezelschap
van de pestvogel. De aap lacht anderen uit en denkt leuk gevonden te worden met grappen, vaak ten koste van
anderen. In de training is dit de rode pet.
Type Konijn (gele pet):
Het konijn is bang en stil. Het vindt zichzelf waardeloos en vindt dat anderen alles beter en mooier kunnen. Het konijn
vindt zichzelf zielig en weet niet hoe het de problemen op moet lossen. In de training is dit
de gele pet.

Tot ziens met een glimlach 😊
Afgelopen vrijdag was het voor Valentijn zijn laatste dag op It Foarhûs in groep 2.
Vandaag is hij gestart op zijn nieuwe school. Wij wensen Valentijn alle goeds. Dat je maar
veel plezier mag beleven op je nieuwe school.
Voor Valentijn en zijn familie veel liefde, geluk en gezondheid gewenst voor nu en de
toekomst!

Verjaardagen!
Voor nu de jarigen van de maand augustus t/m 4 oktober (eerstvolgende nieuwsbrief):
DAG
21
23

NAAM
Nienke
Jesse

1
Ziva
Alvast van harte gefeliciteerd allemaal!

GROEP
6
1
3

Vanuit de school..
Tutorlezen op de woensdagochtend

Het tutorlezen op de woensdagochtenden is al in volle
gang. Wij vinden het erg fijn dat er een groepje ouders
wekelijks komt helpen om met verschillende leerlingen
te lezen.
Even een sfeerimpressie van één van deze ochtenden!

Bijlagen:
-Poster Slotplaats Oerr

Aanstaande zondag 3 oktober organiseert
Natuurmonumenten een OERRR Dag op landgoed De
Slotplaats te Bakkeveen. Deze dag voor kinderen van
de basisschoolleeftijd is er eentje vol spannende,
leerzame en stoere opdrachten. Zo gaan ze tijdens hun
ontdekkingstocht door het bos bosdieren spotten en
misschien zelfs een egel aaien, bomenbingo spelen,
paddenstoelen speuren, marshmallows roosteren
boven een vuurtje en nog veel meer!
-Flyer “Samen opgroeien in de Trisken”

