Belangrijke data:
• 23 augustus t/m 3 september – Gouden weken in alle
groepen
• 24 augustus t/m 7 september – Verkeersproject op
Voeten en fietsen naar school groep 3 t/m 8
• 27 augustus – Afscheid juf Janny
• 30 augustus t/m 10 september – KOP- gesprekken gr. 2
t/m 8
• 30 augustus - Verkeerstuin groep 8 + fietscontrole
• 30 augustus – Informatieavond : “Kom in de school!”
• 31 augustus – Verkiezingen leerlingenraad gr. 5 t/m 8
• 3 september – Studiedag team – alle leerlingen vrij!
• 6 september – Leerlingenraad
• 6 september – Verkeerstuin groep 8
• 6 september – Maandopening door groep 4/5

Van de directie
Een nieuw schooljaar staat alweer voor de deur. Dat is voor leerlingen,
leerkrachten en wellicht ouders toch ook wel weer een spannend moment en even
weer wennen. Hoe heeft iedereen de vakantie beleefd? Genoeg tijd gehad voor
ontladen en opladen? Leerlingen die in een andere klas komen, soms in een ander
lokaal en vaak bij een andere meester of juf. Vanochtend zijn we goed met elkaar
gestart, wat is het fijn om iedereen weer te mogen verwelkomen! En u onder het
genot van een bakje koffie/thee te ontmoeten.
De eerste schoolweken steken we extra in op het welzijn van de leerlingen en op de
relatie met hun leerkracht via de startweken van Kanjer, we noemen deze weken
ook wel: “De Gouden weken”.
-Om de groeps- en schoolcommunicatie wat meer gescheiden van elkaar te houden hebben wij Parro dit jaar anders
ingedeeld. U bent gekoppeld aan de groep(en) van uw kind, maar ook aan de groep: Oudsten
groep 1 t/m 8, deze groep zal voornamelijk gebruikt worden voor de
schoolcommunicatie.
Binnen Parro is het belangrijk dat u als ouder uw privacyvoorkeuren aangeeft. Op
deze manier kunnen wij rekening houden met het plaatsen en delen van
beeldmateriaal binnen Parro. Mocht u dit nog niet gedaan hebben, zou u dit z.s.m. aan willen
geven?
Het overzetten van gesprekken met leerkrachten gaat niet automatisch, u kunt met de “nieuwe” leerkrachten van uw
kind een gesprek starten door een kindgesprek aan te gaan. Op deze manier kunnen alle groepsleerkrachten
deelnemen aan een gesprek.
-Zoals voor de vakantie gecommuniceerd neemt juf Janny afscheid van It Foarhûs. Vrijdagmiddag staat er voor alle
leerlingen en leerkrachten een voorstelling van de Zandtovenaar gepland bij ons op school. Dit was één van Janny
haar wensen voor het afscheid. Om 14:15 uur zal Janny buiten op het voorplein zijn, zodat u en uw kind(eren) nog in
de gelegenheid zijn haar gedag te zeggen.
-Voor de vakantie hebben wij een oproep gedaan voor ondersteuning bij het tutorlezen. We hebben nog niet veel
reacties ontvangen, bij deze nogmaals de oproep: 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, dit geldt voor leerlingen uit de groepen 4 t/m 8. Voordat we starten, zal er een
instructiemoment gepland worden om u wegwijs te maken in het begeleiden van leerlingen met lezen. Mocht u willen
en kunnen assisteren dan kunt u dit kenbaar maken bij Asmodee Lap via een Parrobericht of via de mail. Alvast heel
erg bedankt!
-Bij deze voor u het gymrooster:
Gym dinsdag: groep 3 (13:00 - 14:00 uur) & 7 (12:00 - 13:00 uur)
Gym donderdag: Groep 4/5, 6 & 8 (13:00 - 14:00 uur)
Voor de groepen 3, 4/5 en 6 komt er een bus, de groepen 7 & 8 gaan met
de fiets naar de Drait. Alle leerkrachten zijn bevoegd tot het geven van de
gymlessen.

-Leerkrachten zijn voor schooltijd tot 08:20 uur via Parro goed te bereiken. Daarna zijn zij buiten op het plein en
zullen niet altijd de berichten meer lezen. Onder schooltijd vindt er sowieso geen communicatie van onze kant via
Parro of de mail plaats. Telefonisch is de school dagelijks goed te bereiken.
Daarnaast kunt u de leerkrachten via onderstaande mailadressen bereiken:
Leerkracht
Mailadres
Werkdagen
Juf Aukje
aukje.kloosterman@pcbosmallingerland.nl
woensdag, donderdag, vrijdag
Juf Zwanetta
zwanetta.vanderwal@pcbosmallingerland.nl
maandag(1), dinsdag(1), woensdag,
donderdag(6)
Juf Ruth
ruth.saathof@pcbosmallingerland.nl
maandag t/m vrijdag
Juf Ypie
ypie.janssen@pcbosmallingerland.nl
maandag en dinsdag
Juf Geeske
geeske.wind@pcbosmallingerland.nl
woensdag, donderdag, vrijdag
Juf Esther
esther.vanderwel@pcbosmallingerland.nl
maandag en dinsdag
Juf Inge
inge.onvlee@pcbosmallingerland.nl
woensdag, donderdag, vrijdag
Meester Leon
leon.vanderwerf@pcbosmallingerland.nl
maandag, dinsdag, woensdag, vrijdag
Meester Erwin
erwin.vanpijkeren@pcbosmallingerland.nl
maandag t/m vrijdag
Juf Gerjanne
gerjanne.hoekstra@pcbosmallingerland.nl
maandag, dinsdag, vrijdag
Meester Auke
auke.deboer@pcbosmallingerland.nl
woensdag en donderdag
Juf Simone
s.j.wiersma@pcbosmallingerland.nl
eerst met verlof
Juf Maria
maria.vantuinen@pcbosmallingerland.nl
maandag
(secretaresse)

Veel informatie voor u als ouders, zoals de schoolgids en het schooljaarplan komen op de website. We zullen de
website de komende weken updaten en dan kunt u alles over de school nog eens opzoeken en nalezen. Wanneer de
schoolkalender 2021-2022 klaar is, zorgen we er voor dat u er eentje krijgt. Wij hopen dezen tijdens de
informatieavond volgende week uit te kunnen reiken.

KOP-gesprekken
Door gesprekken met kinderen te voeren, betrekken we hen actief bij hun eigen ontwikkeling. Hierdoor leren ze
kritisch te denken en te reflecteren op hun eigen leerproces. Daardoor zullen ze
het leren op school als betekenisvoller ervaren. Ook neemt hun welbevinden toe.
Kinderen geven de leerkracht waardevolle informatie over hun ontwikkeling en
hun welbevinden. Zo krijgen we een goed beeld van wat het kind nodig heeft om
goed te kunnen leren en zijn talenten te ontwikkelen. U als ouders en wij als
leerkrachten delen een gemeenschappelijk belang: dat het kind gezien zijn/haar
mogelijkheden en talenten zich optimaal ontwikkelt op school en thuis. Door
onder andere deze gesprekken laten wij zien sámen verantwoordelijk te zijn voor
de ontwikkeling van het kind. We kijken niet meer terug naar de periode die
achter ons ligt, het rapport staat dus niet meer centraal. We kijken met uw kind en
u als ouders vooruit, welke lering we samen uit de afgelopen periode kunnen
halen.
Van 30 augustus t/m 10 september staan de KOP-gesprekken gepland. Vanaf woensdag 25 augustus wordt de
planning van de KOP-gesprekken in Parro opengezet.

Groep 4 t/m 8 – de gesprekken worden met de leerlingen gevoegd, ouders zijn uiteraard aanwezig.
Groep 2 en 3 – gesprekken worden met de ouders gevoerd, leerling is hierbij niet aanwezig.
Bij de leerlingen van groep 1 komen de leerkrachten deze periode op huisbezoek.
In de bijlage vindt u de vragen die gesteld worden bij het KOP-gesprek, u kunt uw kind(eren) en uzelf hier vast op
voorbereiden.

Informatieavond: “Kom in de school!”
Op maandagavond 30 augustus organiseren wij onze jaarlijkse informatieavond, na de coronajaren leek het ons erg
toepasselijk deze “Kom in de school!” te noemen. Het is voor velen van u inmiddels alweer even geleden.
We dienen de avond te organiseren binnen de aangekondigde maatregelen, daarom voeren wij het programma drie
keer op.
1.
2.
3.

19:00 – 19:45 uur – voor ouders waarbij het kind/ de kinderen de
achternaam A t/m G hebben
19:45 – 20:30 uur – voor ouders waarbij het kind/ de kinderen de
achternaam H t/m O hebben
20:30 – 21:15 uur – voor ouders waarbij het kind/ de kinderen de
achternaam P t/m Z hebben

Het eerste kwartier is er een gezamenlijke opening en start door directie in de
gemeenschapsruimte. We belichten onder andere thema’s als Kanjer en de
verkeerssituatie, ook staan wij stil bij de aanpak van de schoolcommissie.
Vervolgens is er een half uur een presentatie in de groepen. In de groepen liggen
verschillende dingen klaar en er wordt gepresenteerd wat er in die groep dit jaar aangeboden wordt. Er is uiteraard
ruimte om uw vragen te stellen.
Wanneer u kinderen in meerdere groepen heeft, wordt gevraagd uw voorkeursgroep aan te geven op het Formsformulier (digitaal bij deze nieuwsbrief). Voor een goede organisatie binnen de richtlijnen, zullen wij u indelen in één
van de aangegeven voorkeursgroepen. Het aanmeldstrookje uiterlijk vrijdag 27 augustus weer inleveren op school.

Welkom bij ons op school
We mogen aan het begin van dit nieuwe cursusjaar de volgende nieuwe leerlingen begroeten.
Voor de vakantie of in de vakantie mochten zij vier kaarsjes uitblazen:
Rufta, Wieke, Jonstel, Jonah, Lisa, Sven, Imre, Aicha en Zayn hebben een stoeltje in de kring bij juf Zwanetta en juf
Aukje gekregen. Wij wensen jullie heel veel plezier bij ons op school!
Malik en Malika zijn met hun ouders en broertje/zusje verhuisd van Bali naar Nederland, vandaag zijn zij bij ons
gestart in groep 2.

Edmarlyson is niet verhuisd, maar wel van school. Sinds vandaag heeft hij een plaats bij juf
Ruth in groep 2.
Dit geldt ook voor zijn broer Edlyson, hij zit bij juf Ypie en juf Geeske in groep 3.
Maeden uit groep 7 is niet geheel nieuw voor ons, vorig jaar kwam zij de vrijdagen bij
ons op school vanaf de Vlinderboom. Vanaf dit schooljaar zit Maeden volledig op It
Foarhûs en heeft zij een plekje in groep 7 gekregen.
Alle nieuwe kinderen en ouders van harte welkom bij ons op school!! Wij wensen jullie
een fijne, plezierige en goede tijd bij ons op It Foarhûs.
Naast een aantal nieuwe leerlingen start morgen ook juf Jeanet bij ons op school als interim intern begeleider. Zij
vervangt juf Jeannine tot aan de kerstvakantie. Tot die tijd hebben wij voldoende ruimte en tijd om een vaste
kandidaat te vinden. Morgen vindt er tussen beide een goede overdracht plaats en zullen de lopende zaken z.s.m.
weer opgepakt worden.
Wij zijn erg blij met de inzet van Jeanet op It Foarhûs, wij denken dat zij een goede en positieve bijdrage kan leveren
aan de school, het team en de leerlingen. Wij wensen ook Jeanet een fijne tijd bij ons op school!
In de volgende nieuwsbrief zal juf Jeanet zich aan u voorstellen.

Verkeersproject: Op voeten en fietsen naar school
Om de verkeersituatie en de veiligheid daarbij nog meer onder de aandacht te brengen, besteden wij van 24 augustus
t/m 7 september aandacht aan het verkeersproject: Op voeten en fietsen naar school.
Het project is er op gericht om u als ouders en kinderen te stimuleren lopend of fietsend naar school te gaan, omdat:
-Kinderen hiermee hun verkeersvaardigheden ontwikkelen en verbeteren
-Kinderen door ervaring en vertrouwdheid op vaste routes hun verkeersinzicht vergroten
-Lopen en fietsen gezond is
-Minder auto’s zorgen voor een schonere leefomgeving
-Minder auto’s tijdens het halen en brengen van kinderen bijdraagt aan de verkeersveiligheid rondom de school
Elke leerling in groep 3 t/m 8 heeft een stickerkaart gekregen.
Voor elke dag die hij/zij lopend of fietsend naar school komt,
krijgt de leerling een sticker.
Om de nieuwe afspraken en regels rondom het verkeer in te
slijpen bij u en de kinderen, zullen wij hier in deze weken ook
extra aandacht aan besteden. Deze week komt het kaartje, wat
u afgelopen vrijdag toegekomen is, ook geplastificeerd mee naar huis.

Verjaardagen!

Voor nu de jarigen van de maand augustus t/m 6 september (eerstvolgende nieuwsbrief):
DAG
4
4
4
5
5
5
6
6
8
9
11
17
17
18
20
25
27
28
31

NAAM
Maud
Femke
Sterre
Fleur
Katerina
Kai
Joshua
Harmen
Bjorn
Julia
William
Fiene
Stijn
Jorn
Seppe
Jesper
Silvio
Aline
Léon

GROEP
2
6
6
2
3
3
8
7
2
2
5
7
6
5
3
7
6
8
3

1
6
6

Yohans
Matthias
Milan

6
4
7

Alsnog of alvast van harte gefeliciteerd allemaal!

Bijlagen:

-KOP-gesprekken groep 1 t/m 3
-KOP-gesprekken groep 4 t/m 8
-Handreiking neusverkouden kinderen
Kan uw kind met klachten wel of niet naar school? Kinderen met verkoudheidsklachten kunnen naar school. Er blijven
nog wel situaties bestaan waarbij een kind thuis moet blijven. In de bijlage vindt u de actuele regelgeving die u er bij
twijfel op kunt naslaan. Wanneer een gezin onlangs uit het buitenland is teruggekeerd, kan het zijn dat er
quarantaineregels van toepassing zijn. Meer info hierover vindt u op Gezinnen met kinderen en quarantaine
(gezinsquarantaine) | Coronavirus COVID-19 | Rijksoverheid.nl

Namens het team van It Foarhûs wens ik u en ons allen tezamen een fijn schooljaar toe!

