Belangrijke data:
•

20 sept –

Prinsjesdag

•

23 sept –

Margedag
Juf Laura jarig

•

26 sept -

SC/MR vergadering

•

27 sept -

Kanoën, groep 7 en 8

•

3 okt -

Maandopening, groep 7

•

4 okt -

Dierendag

•

5-14 okt

Kinderboekenweek

•

8 okt -

Sportagenda: Gymsports

•

15 okt -

Juf Simone jarig

•

17-21 okt - Herfstvakantie

•

28 okt -

Verkeerstuin, groep 7

•

31 okt -

SC/MR vergadering

Nieuws van de directie
Geachte lezer,
Voor u ligt de nieuwsbrief van 16 september 2022. In deze nieuwsbrief veel informatie over het komende schooljaar.
Dit schooljaar zal de nieuwsbrief eens in de drie schoolweken volgen. Veel informatie uit de groepen zal door de
leerkracht van uw kind (-eren) via Parro naar u toekomen.
Naast de nieuwsbrief stuur ik ook de jaarkalender in digitale vorm mee. We hebben gekozen voor de digitale
kalender om kosten te besparen en ook in minder mate belastend te zijn voor het milieu. Mocht het echt nodig zijn
dan is er een mogelijkheid om een kopie van de kalender te krijgen vanuit de school. In de kalender staat ook de
nodige praktische informatie. Wat er nog niet in staat is het culturele programma wat wij in samenwerking met de
Lawei volgen. Deze informatie zal op een later tijdstip volgen en in de kalender een plek krijgen.
Wat betreft het haalbaarheidsonderzoek samenwerking scholen dat is afgenomen voor de Zomervakantie kan ik u
nog geen nieuws brengen. De uitkomsten van het onderzoek zijn simpelweg nog niet beschikbaar. Zodra hierover wel
nieuw valt t e vermelden zal ik u namens het bestuur van Adenium daarover inlichten.
Ook over de werving van een nieuwe directeur is nog geen nieuws te vermelden. Er is in ieder geval nog geen nieuwe
directeur en de zoektocht is nog in volle gang. Als hierover nieuws te vermelden valt zal ik u dat zo snel mogelijk
melden. Persoonlijk heb ik geen enkele rol in deze sollicitatieprocedure. Hiervoor zijn het bestuur van Adenium, de
medezeggenschapsraad (ouders en teamafvaardiging) van onze school en het team samen aan de bal.
Met betrekking tot Corona kunnen we zeggen dat er vrij weinig besmettingsgevallen de kop opsteken. Toch zijn er
soms besmettingen die ons gelukkig ook gemeld worden. Wij willen u verzoeken om bij het waarnemen van mogelijke
Corona-symptomen een thuistest af te nemen en in geval van positieve uitslag uw kind thuis te houden. Dit om
besmetting van anderen, inclusief de leerkracht (-en) te voorkomen. Er zijn eventueel zelftesten beschikbaar in school.
Voor meer informatie kijk ook op: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/testen

Margedagen en aanstaande margedag 23
september aanstaande!!!!
Zoals al een paar keer onder de aandacht gebracht via Parro 23 september staat er een margedag gepland. Voor het
team is de dag ingevuld met een vergadering en een kennismakingsactiviteit. De kinderen zijn deze dag vrij!
In de tabel hieronder alle margedagen en het vakantierooster op een rij.
Vakantie

Vakantierooster 2022-2023

Marge-/studiedagen

Herfstvakantie

17-10-2022 t/m 21-10-2022

Vrijdag

Kerstvakantie

26-12-2022 t/m 06-01-2023

Dinsdag 21-02-2023

Voorjaarsvakantie

27-02-2023 t/m 03-03-2023

Vrijdag

Goede Vrijdag

07-04-2023

Maandag 26-06-2023

2e Paasdag

10-04-2023

Vrijdag

Koningsdag

27-04-2023 (in meivakantie)

Bevrijdingsdag

05-05-2023(in meivakantie)

Meivakantie

24-04-2023 t/m 05-05-2023

Hemelvaart

18-05-2023

2e Pinksterdag

29-05-2023

Zomervakantie

24-07-2023 t/m 01-09-2023

23-09-2022

26-05-2023

21-07-2023

Personeel/teamnieuws
Onze school kent bij de start van het schooljaar een aantal nieuwe gezichten. Hieronder een voorstelrondje door de
teamleden zelf.
Juf Laura Niemeier (groep 1):
Beste ouder(s) en/of verzorger(s),
Vanaf dit schooljaar mag ik mij, vijf dagen in de week, inzetten in groep 1 op ’t Foarhûs.
Wellicht hebben we elkaar al wel eens gesproken of gezien. Mijn naam is Laura
Niemeijer, op school beter bekend als juf Laura. Ik heb het al erg naar mijn zin op ’t
Foarhûs.
Zelf woon ik ook in Drachten en hier breng ik graag tijd door met mijn familie en mijn
vier huisdieren. Luisteren naar muziek, Formule 1 kijken en creatief bezig zijn behoren
tot mijn hobby’s. Ik ben erg geïnteresseerd in natuur en voorlezen vind ik heerlijk om te
doen. Dit is een kleine indruk van mijn kant. We zien elkaar vast wel eens dit schooljaar!
Met vriendelijke groeten,
Laura Niemeijer
Juf Marit Kuipers (groep 5/6)
Mijn naam is Marit Kuipers. Ik ben 26 jaar oud en woon in Drachten.
Sinds dit schooljaar ben ik werkzaam op ’t Foarhûs. Ik sta 5 dagen
voor groep 5/6. Hiervoor heb ik 3 jaar op een dorpsschool in
Oudwoude gewerkt waar ik ook groep 5/6 deed.
Naast mijn werk vind ik het leuk om er op uit te gaan, leuke dingen
te doen met vrienden en familie en lekker in de keuken te staan. Ik
kijk uit naar een fijne en leerzame tijd op school!

Meester Hylke (groep 3 en 4 tot de Herfstvakantie)
Hylke Claus is m'n naam en ik vind het erg leuk dat ik vanaf dit cursusjaar twee dagen mag
werken op It Foarhûs in Drachten. Op woensdag werk ik in groep 4 en op vrijdag in groep 3.
Daarnaast werk ik nog zo'n drie dagen als invalleerkracht binnen Adenium.
Hiervoor heb ik binnen verschillende scholen van de vereniging voor PCBO Smallingerland/Adenium gewerkt, ook in
dorpen buiten Drachten, soms voor langere tijd en ook voor korte periodes.
It Foarhûs is ook m'n stamschool, zodat ik wellicht ook op sommige andere dagen aanwezig ben voor hulp aan
groepen, groepjes leerlingen, en individuele leerlingen.
Daarnaast doe ik dan ook allerhande ondersteunende werkzaamheden voor collega's/de school.

Naast een bewuste keuze voor het christelijk onderwijs vind ik ook de afwisseling in m'n werk van belang.
Ik ben getrouwd met Greetje en woon met plezier in het noorden van Friesland.
Ik hoop dat ik een fijne tijd op it Foarhûs mag hebben
Juf Birgit Riemersma-van Dijk
Beste ouders en verzorgers,
Mijn naam is Brigit Riemersma-van Dijk en sinds het nieuwe schooljaar ben ik nieuw
binnen het team van it Foarhûs. Ik ben 37 jaar en ben moeder van drie dochters 9,7 en 5
jaar oud. Ik woon samen met mijn man Anton en drie dochters in Beetsterzwaag. Na ruim
10 jaar in de Randstad te hebben gewoond, hebben mijn man en ik ervoor gekozen om
weer terug te gaan naar Friesland, om zo weer wat dichter bij familie te kunnen zijn.
Hiervoor heb ik 3 jaar gewerkt als onderwijsassistent op een basisschool in Lippenhuizen.
Hier heb ik met veel plezier gewerkt. Ook de jaren daarvoor heb ik als onderwijsassistent
gewerkt, maar dan in de omgeving van Haarlem.
In mijn vrije tijd hockey ik graag, maak ik uitstapjes met mijn gezin en hou ik ervan om
gezellig te borrelen met mijn vrienden en familie.
U zult mij op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag op school zien rondlopen, waar ik
ondersteuning bied aan alle groepen.
Juf Inge met zwangerschapsverlof
En dan was het al zover, ik ga met zwangerschapsverlof.
Heerlijk om iedereen nog even te zien na de vakantie en samen het jaar te kunnen starten, maar ik kijk er ook naar uit
om onze zoon te mogen gaan ontmoeten.
We zullen elkaar in februari 2023 weer gaan zien.
Tot dan, en groetjes,
Inge

MR 2022-2023

Nieuwe Medezeggenschapsraad oudergeleding:
Berend Bouma:
Hallo!
Mijn naam is Berend Bouma. Vader van Tjalling en Tineke (groep 6) en Wieke (groep 2).
In mijn dagelijks leven werk ik als projectmanager bij de Installatiedesk in Heerenveen.
Mijn vrije tijd besteed ik graag aan musiceren (tenorsax in o.a. bigband), wielrennen, motorrijden en modelbouw.
Als ouder vind ik het belangrijk om betrokken zijn bij de school van mijn kinderen. Graag praat en denk ik mee om de
kwaliteit van de basisschool van mijn en uw kinderen te verbeteren. Daarom heb ik de mogelijkheid aangegrepen om
zitting te nemen in de medezeggenschapraad.
Mocht je vragen hebben, kun je mij altijd aanschieten op het schoolplein. Heb je me op het schoolplein gemist, kan je
ook een mail sturen naar: bwbouma@gmail.com
Rutger Werkhoven:

Mijn naam is Rutger Werkhoven, 37 jaar, vader van Benthe (Groep 4), Stijn (Groep 3)
en Lauren (vanaf 2025 leerling van ’t Foarhûs). Vanaf dit schooljaar ben ik de voorzitter
van de MZR. Ik ben werkzaam bij Kooi Camerabeveiliging in Drachten als Kwaliteitsen Duurzaamheidsmanager. Omdat ik graag een bijdrage lever aan het behoud en
verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs op ’t Foarhûs heb ik mij beschikbaar
gesteld als MZR-lid. Zeker met de uitdagingen die er nu en op de langere termijn
liggen zie ik het als een mooie en waardevolle taak. Als MR zullen wij nauw betrokken
worden bij onder meer de zoektocht naar een nieuwe directeur en de geplande
nieuwbouw voor de scholen in de Trisken. Hier draag ik graag mijn steentje aan bij.
Zijn er onderwerpen die u ter harte gaan of waarover u vragen heeft, dan kunt u mij
hiervoor persoonlijk benaderen. Of een mail sturen naar:
Rutger_werkhoven@hotmail.com

Nieuws uit de groepen

Gymlessen van Meester Sietse Pieksma
Het komende schooljaar geeft meester Sietse Pieksma als vakleerkracht
aan onze groepen 3 t/m 8. Om in de gymzaal te komen gaan de groepen 35/6 met de bus naar Boarnbergum
Wij zijn erg blij met de

gymnastiekles
4 en

groep 3 wordt alweer heel hard geleerd!

In

Groep 7 op

de boerderij

Kanjertraining
Ook de Kanjertraining is weer begonnen in de groepen en school. De eerste twee
weken noemen we de Gouden Weken. Veel aandacht voor onderstaande en ophalen
van kennis over de Kanjertraining.

Kanjertraining, voor vertrouwen, veiligheid, rust en wederzijds respect.

Kanjertraining gaat over het bevorderen van onderling vertrouwen in groepen. Vertrouwen is de basis voor het creëren
van rust in de klas, het stimuleren van sociale veiligheid en een prettig schoolklimaat. De training wordt zowel gegeven
in psychologenpraktijken als in klassen op basis- en middelbare scholen. De Kanjertraining bestaat uit een serie lessen
met bijbehorende oefeningen om de sfeer in de klas goed te houden (preventief) of te verbeteren (curatief).
Met de Kanjertraining leren kinderen, leerkrachten en ouders zich op een positieve manier te handhaven in sociaal
stressvolle omstandigheden. Onder het motto: wat je meemaakt is interessant, vervelend of naar, maar hoe je ermee
omgaat is belangrijker, dat vormt je. Reageer daarom niet met haat, wraak, gezeur, onverschilligheid of cynisme op
problemen die zich voordoen in jouw leven. Doe je best er iets van te maken. Zoek oplossingen waarmee je elkaar en
de situatie recht doet. Oplossingen die in de toekomst houdbaar zijn.
Kernwoorden van de Kanjertraining zijn: vertrouwen, rust, wederzijds respect, sociale redzaamheid,
ouderbetrokkenheid, burgerschap, gezond gedrag en duurzaamheid.
De Kanjertraining is in 1996 begonnen als een ouder- en kindtraining. Deze ouder- en kindtraining wordt nu over het
hele land gegeven in de diverse praktijken. Daarnaast is de training uitgegroeid tot een volwaardige methode voor het
primair en voortgezet onderwijs.

Aanmelden nieuwe leerlingen
Graag wil ik ouders/verzorgers van leerlingen die nog vier moeten worden en geen aanmeldformulier hebben
ingevuld vragen dit wel te gaan doen. Je kunt mij een mail sturen (bert.boers@pcbosmallingerland.nl ) om aan te
geven dat je dit wenst.
Het formulier wil ik graag ingevuld en ondertekend terug om het te kunnen verwerken in onze
leerlingenadministratie. Deze feitelijke aanmeldingen helpen ons enorm om zicht te krijgen op de toekomst. Mocht u

in uw omgeving families spreken die jonge kinderen hebben, maak ze dan attent op onze school. Ik maak graag een
afspraak met deze mensen om ze te infomeren over de school en ze de school ook te laten zien.
Als er vragen zijn over het aanmelden van kinderen dan graag contact opnemen met de school.

Schoolcontactpersoon Carins
Ik help jou en je kind op weg als het zelf even niet lukt.
Ik ben Vera Buwalda en ben aan jullie school verbonden vanuit Carins. Heb je een vraag over de opvoeding, opgroeien
of gezondheid van je kind? Vind je opvoeden best lastig en wil je hierover praten? Zijn er moeilijkheden thuis of op
school of zit je kind niet lekker in z'n vel? Misschien merk je dat je kind wordt gepest, niet luistert, druk, agressief of
verdrietig is of dat de schoolresultaten achterblijven. Soms weet je niet precies wat er aan de hand is, maar maak je je
wel zorgen.
Ik ben er om samen met jou of jullie een passend antwoord te vinden door te luisteren en mee te denken. Dit doe ik
door tips, advies of kortdurende hulp te geven of door te zorgen dat er passende hulp komt. Dit kan naast de opvoeding ook op gebied van financiën, werk, wonen of huishouden zijn.
Ik kan eenvoudig overleggen met mijn collega's bij Carins, bijvoorbeeld met onze pedagogen. Ik help jou en je kind
graag op weg als het zelf even niet lukt.
Je kunt me van tijd tot tijd tegenkomen op school, ik heb regelmatig contact met de IB-er verbonden aan de school.
Bellen of mailen kan natuurlijk ook. Mijn advies is altijd vrijblijvend, er zijn geen kosten aan verbonden. Meer informatie over Carins vind je op onze website.
Contactpersoon Carins
Vera Buwalda
Telefoon: 06 50071027
E-mail: vera.buwalda@carins.nl
Aanwezig op: maandag, dinsdag en vrijdag.
Website: www.carins.nl

Doe jij mee op zondag 2 oktober 2022? De kosten voor deelname zijn € 2.25
Bij de prijs is inbegrepen een T-shirt, startnummer met chip voor de tijdwaarneming en een medaille.
De medaille krijg je na de finish!
Geef je snel op:
De opgave is via de www.8vandrachten.nl en kan t/m donderdag 15 september.

Vind je hardlopen nu zo leuk? Dan kun je aansluitend op de KidsRun ook nog gratis 4x meedoen met clinics bij Atletiekvereniging Impala!
Woensdag: 5,12,26 oktober en 2 november, aanvang 15.30 u. Sportlaan 11.
Je krijgt in de week van 19 september, via de mail, hierover bericht voor de opgave.

Handige informatie KidsRun:
§ Starttijd is zondag 2 oktober om 14:00 uur
§ Deelnemers verzamelen zich 15 minuten voor de wedstrijd de start in de Zuiderbuurt.
§ Ouders van de jongste kinderen mogen gratis de run mee rennen. (t/m 10 jaar).
§ Kinderen die zelfstandig lopen kunnen door ouders ontvangen worden bij het Museumplein.
§ Alle deelnemers doen mee onder de algemene voorwaarden van de 8 van Drachten 2022.
§Verdere informatie is te vinden op: www.8vandrachten.nl

“Opvoeden doen we samen”
In ieder gezin zit het weleens tegen en soms stapelen problemen zich op. Bijvoorbeeld door een echtscheiding, door
ziekte van één van de ouders of door een kind dat extra zorg nodig heeft.
Dat vraagt veel van ouders. Met tijdig een steuntje in de rug kan de last van ouders wat verlicht worden en kunnen de
kinderen wat extra aandacht krijgen. Dat is de kern van Buurtgezinnen!
Onder het motto ‘Opvoeden doen we samen’, koppelt Buurtgezinnen gezinnen die steun kunnen gebruiken aan een
stabiel gezin in de buurt. Zo krijgen kinderen wat extra liefde en aandacht en worden ouders ontlast. In de praktijk kan
de steun variëren. Een kind dat een dagdeel per week gezellig komt spelen, wat extra liefde en aandacht, een plek om
tot rust te komen, hulp bij het schoolwerk of af en toe in het weekend komt logeren.
Animatiefilmpje:
Animatie Buurtgezinnen.nl - YouTube
Een vraag- en een steungezin vertellen wat Buurtgezinnen voor hen betekent.
https://fb.watch/7VKkIt1OWq/
Ben jij gezin dat een steuntje in de rug zou kunnen gebruiken of juist zou willen bieden?
Wil je meer informatie over wat het allemaal inhoudt en hoe het werkt?
Dan bel ik je graag geheel vrijblijvend of kom ik langs voor een kopje koffie.
Meer info vind je in de bijgevoegde folder en op www.buurtgezinnen.nl of bel/mail met:
Coördinator Buurtgezinnen in Smallingerland:
Sjikke Jansma
sjikke@buurtgezinnen.nl
Mobiel: 06-25190848
www.buurtgezinnen.nl/smallingerland
Bijlage: digitale folder

