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Nieuws van de directie 

 

Geachte lezer, 

. 

Voor u ligt de nieuwsbrief van 7 oktober 2022. In deze nieuwsbrief veel informatie uit de groepen, onze 

oudergeledingen en vanuit de directie. 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.  

Nog een week naar school en dan is de eerste vakantieperiode van dit schooljaar een feit. Alle groepen hebben in de 

eerste periode een goede start gemaakt. De kinderen hebben hard gewerkt en de lessen hebben veelal zoals gepland 

doorgang kunnen vinden. Weinig tot geen afwezigheid van de leerkrachten en waar dat een enkele keer wel het geval 

was hebben we dat opgevangen met vervanging of een interne oplossing. Wij hopen de komende week en de periode 

na de Herfstvakantie ook zo door te komen.   

 

Op dit moment is de Kinderboekenweek in volle gang. De start hebben dit jaar gecombineerd met Dierendag. Ook 

gaan de groepen regelmatig de school uit voor excursies naar onder andere theater, museum, natuur enzovoort.  

 

Aanstaande dinsdag, 11 oktober, zal de informatieavond van iedere groep plaats vinden. Ook de oudergeleding van 

de medezeggenschapsraad zal op deze avond aanwezig zijn om zich voor te stellen, te vertellen wat ze gaan doen en 

op welke wijze ze bereikbaar zijn.  

Wat betreft het haalbaarheidsonderzoek over de mogelijke samenwerking scholen en ook de werving van een 

nieuwe directeur zal de Medezeggenschapsraad en de benoemingsadviescommissie zich bij u melden als er nieuwe 

ontwikkelingen aan de orde zijn.  

 

Opening Kinderboeken (Gi Ga Groen) op Dierendag. 

Zie de foto’s 

 

 

 

 

 

 

Belangrijke data:  

• 5-14 okt   Kinderboekenweek 

• 8 okt Sportagenda: Gymsports 

• 11 0kt  Informatieavond gr. 1-2 en 4 t/m 8 

• 13-0kt  Leerlingenraad  

• 14 okt  Voorleeswedstrijd 

• 15 okt  Juf Simone jarig 

• 17-21 okt  Herfstvakantie 

• 28 okt  Verkeerstuin, groep 7 

• 30 okt  Start Wintertijd 

• 1 nov  SC/MzR vergadering 

Ouder-Kanjerles (8.30-9.30 u) 

• 15-17 nov  Inloopochtend ouders gr 3t/m8 (8.10-8.25 u) 

Sportagenda: Bowlen (7-8) 

      



 

 

  

Personeel/teamnieuws 
                    

Margedag 23-09: 

Gedurende onze margedag van 23 september jongstleden hebben we de taken en onze speerpunten voor het 

lopende schooljaar definitief gemaakt.  

 

Speerpunten van ontwikkeling in het komende schooljaar zijn: 

Onze les verbeteren op het vlak van de differentiatie gedurende instructie, verwerking en het lesaanbod. Dit 

kunnen we la goed, maar verdient nog verdere uitbouw. Hiervoor gaan we scholing volgen, lesbezoeken afleggen en 

bovenal oefen door toe te passen. We denken onze kinderen nog effectiever te kunnen laten leren. 

Het lesaanbod is voor veel normaal. Voor de kinderen waarvoor Nederlands niet de moedertaal, maar de tweede taal 

is het goed om hier speciale aandacht te hebben. We gaan dit zgn. NT2-beleid ontwikkelen en toepassen. Ook voor 

Hoog- en Meerbegaafde kinderen gaan we ons beleid Hoogbegaafdheid (door-) ontwikkelen en toepassen.  

We gaan een op zoek naar een nieuwe methode begrijpend lezen en hoppen die in het Voorjaar van 2023 te hebben 

gevonden. Hierna volgt dan de gedegen voorbereiding voor toepassing in het nieuwe schooljaar.  

Andere ontwikkelpunten zijn: Taalplan Frysk, Digitaal rapport, Gezonde School en Beleid Burgerschap. Zoals te lezen 

valt is er veel te doen m.b.t. de ontwikkeling van onze school. Niet ieder onderdeel kost naar alle waarschijnlijkheid 

evenveel tijd en moeite of zal heel zichtbaar zijn in de school. Langs deze weg zullen we u met enige regelmaat op de 

hoogte houden van de onderdelen uit ons Jaarplan.  

Verdeling van taken binnen het schoolteam: 

Op de margedag hebben we als team de taken binnen onze school verdeeld. Dit doen we ieder jaar voor de 

duidelijkheid en ook om de werkzaamheden enigszins naar draagkracht en totale werkomvang te verdelen. De 

genoemde duidelijkheid is prettig binnen het team, maar ook voor u als ouder/verzorger en betrokkene binnen onze 

school. Hieronder een overzicht van de taakverdeling. 

Sommige commissie en/of activiteiten moeten nog worden voorzien van bezetting. Zie hiervoor ook 

het stukje Schoolcommissie 2022-2023 

 

Activiteitenoverzicht 2022-2023  

Activiteit/taak    Wie 

Aandachtcoördinator    Ypie en Marja 

Contactpersoon     Esther  

Identiteitscommissie PCBO   Esther 

MzR      Erwin en Simone 

Schoonmaakavonden incl. magazijnen Ypie  

Sinterklaas     Ypie/Alie 

Kerst      Ruth/.. 

Pasen      Esther/Inge 



 

 

  

Kinderboekenweek/dierendag   Ypie 

Voorleeswedstrijd    Erwin/Marga (bieb) 

Voorleesontbijt/ Nationale voorleesdagen  Ypie/Geeske  

Avondvierdaagse    Schoolcommissie/Sietze 

Koningsspelen (sportdag)   Erwin/Geeske 

Laatste schooldag    Erwin/Inge/Marit 

Afscheidsavond    Simone  

Schoolkamp groep 8    Simone   

Schoolreisjes gr. 1 t/m 7    leerkracht 
(Andere interne taken zijn natuurlijk ook toebedeeld aan teamleden) 

 

Coördinatoren   

Kanjercoördinator Marit/Laura 

Rekencoördinator Geeske  

Frysk-coördinator  Simone/Marit 

Taalcoördinator Simone 

Leescoördinator  Simone 

Tutorlezen Simone 

Boeken ruilen Simone 

Bouw!-coördinator Geeske/Ruth/Marja 

Gezonde school coördinator  Ruth/Laura 

Interieurcommissie SC/ouder 

Luizenpluizen SC/ouder 

 

De resterende tijd van onze margedag hebben ingezet om elkaar binnen een relatief nieuw team beter te leren 

kennen. Wie ben je, waar kom je vandaan en dergelijke. Uiteindelijk hebben in informele sfeer afgesloten met een 

gezellige lunch.   

Wisseling leerkracht groep 4: 

Met ingang van de donderdag na de Herfstvakantie zal juf Alie Haarsma de les gaan geven in groep 4. Samen met juf 

Esther zal ze invulling geven aan de lesweken tot juni 2023. De terugkomst van juf Alie is in gang gezet door het 

zelfverkozen vertrek van juf Gerjanne. Om de groep weer van twee in plaats van drie leerkrachten te voorzien zal ook 

meester Hylke geen lesdagen hebben in groep 4. Hij heeft krijgt net als juf Gerjanne werk op ander scholen binnen 

Adenium.  

Wij nemen op gepaste wijze afscheid van juf Gerjanne. Meester Hylke blijft nog één dag per week verbonden aan onze 

school. Wij danken beide voor bewezen diensten groep 4 dit schooljaar! 



 

 

  

Dag van de leerkracht:  

Woensdag 5 oktober was het de dag van de leerkracht. Tijd voor wat lekkers en dat is dik verdiend! 

 

 

Medezeggenschapsraad 2022-2023 
De oudergeleding van onze medezeggenschapsraad zal op 11 oktober aanstaande in het pauzemoment van de  

Informatieavond aanwezig zijn om zich voor te stellen, te vertellen wat ze gaan doen en op welke wijze ze bereikbaar 

zullen zijn.  

 

 

 



 

 

  

Schoolcommissie 2022-2023 
Schoolcommissie ´t Foarhus 

Wij, Anja de Haan (moeder van Seppe groep 4 en Esmee groep 8), Thea de Boer (moeder van Niels  

groep 1 en Benthe groep 2) en Maaike Zwart (moeder van Imre groep 2 en Kai groep 4), vormen  

samen de schoolcommissie. Als schoolcommissie ondersteunen wij de juffen en meesters bij het  

organiseren van de activiteiten van de school zoals Sinterklaas en kerst, maar ook bij de  

Kinderboekenweek en Avondvierdaagse. Zodra er een hulpvraag is ontvangen wij een bericht van  

school. Afhankelijk van de activiteit kijken wij of we het zelf doen of vragen we ouders om te helpen. 

Wij zouden het heel erg fijn vinden als onze groep groter wordt. Voor de ondersteuning van de  

leerkrachten, de binding met de school en gezelligheid. Wie sluit zich bij ons aan? 

Ter verduidelijking. Vorig schooljaar waren de schoolcommissieleden ook klassenouder, dat is dit jaar  

niet meer zo. Omdat de Parro app er inmiddels is, is de functie van klassenouder grotendeels overbodig  

geworden. De juffen en meesters kunnen voor klassenactiviteiten de Parro app gebruiken om ouders  

om hulp te vragen bij klassenactiviteiten.  

Lijkt het je leuk om je aan te sluiten bij de schoolcommissie?  

Stuur dan een berichtje naar de schooldirecteur Bert Boers. Hij zorgt ervoor dat jouw bericht bij ons terechtkomt.  

We gaan weer voor een feestelijk schooljaar! 

 

Nieuws uit de groepen 
(Graag hier een hoogtepunt/de hoogtepunten uit jouw groep)  

 

Groep 7  

Groep 7 heeft vorige week een workshop kanovaren gevolgd. Dit was letterlijk en figuurlijk een spetterende activiteit. 

Er is veel gelachen en bijna iedereen ging met een natte broek weer naar school. Gelukkig konden we daar lekker 

opwarmen met een lekker bakje thee. Al met al een sportieve, maar bovenal een geslaagde middag. 

 



 

 

  

 

Groep 4  

Groep 4 is maandag 3 oktober naar de Naturij geweest. Daar was door NME (Natuur 

en milieueducatie) een speurtocht uitgezet rondom het boek “De Gorgels”. Erg leuk, 

4 speurtochten passend bij de zintuigen. Ruiken, voelen, horen en zien.  En bij ruiken 

werd ook smaak getest.  

En nu allemaal flink aan het lezen! Want ook groep 4 doet dit jaar voor het eerst mee 

aan het voorleeskampioenschap. Spannend wie de 

winnaar van de groep wordt en wie er dus naar de 

schoolfinale mag......  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Groep 3: 

In groep 3 staat het rekenonderwijs op dit moment in het teken van 
splitsen. We splitsen werkelijk alles wat we tegenkomen: fiches, 
blokjes, vingers, kastanjes, kokosnoten die Semsom uit de boom 
heeft geschud.. 
Daarnaast leren we elke dag nieuwe letters lezen en schrijven, 
dat is hard werken hoor!  
Wist u dat stagiaire juf Alice heel goed is in muziek maken? Deze week 
gaat zij voor het eerst een muziekles verzorgen, we zijn heel benieuwd 
wat we gaan leren! 
 
 
 
 
 
 



 

 

  

 

Groep 2: Voorbereidingen op het bezoek aan het bos van de groepen 1 en 2 

 
 

Groep 8: 

Afgelopen week zijn we met groep 8 

naar de boerderij in Boornbergum 

geweest. Ondanks de mist hebben de 

kinderen flink geholpen bij het 

snoeiwerk, hebben ze veldonderzoek 

gedaan en speren gemaakt van houten 

takken.  

Het wat een dag met veel indrukken!   

 

 

 

 

 

Leesonderwijs   
Beste ouders, 

Ondertussen is het leescircuit van groep 4 t/m 8 in volle gang. 

We zijn op dit moment nog steeds op zoek naar ouders die hierbij een handje mee willen helpen door met een klein 

groepje leerlingen te tutorlezen. We lezen iedere donderdagochtend van 8.30u-9.00u. 

U kunt zich opgeven via de leerkracht van uw zoon/dochter of door een mail te sturen naar 

simone.vangassen@adenium.nl. 

 

mailto:simone.vangassen@adenium.nl


 

 

  

 

 

Rekenonderwijs 
 
Vanuit de Rekencoördinator een speltip!  
Dit spel is al te spelen vanaf groep 3 en erg leuk om samen thuis te spelen.  
Maak het zo moeilijk als je zelf wilt! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

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. Stuur een mail naar bert.boers@pcbosmallingerland.nl. Geef hierin aan dat je 

een aanmeldformulier wenst te ontvangen. 

Als er andere vragen zijn met betrekking tot de aanmelding van uw kind (-eren) bel mij (06-21822714) of school 

(0512-545404) dan gerust.  

 

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 opvoe-

ding 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 informa-

tie 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 

 

 

 

mailto:bert.boers@pcbosmallingerland.nl
mailto:vera.buwalda@carins.nl
http://www.carins.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:  

https://www.youtube.com/watch?v=fNSRlRuJkJs
https://fb.watch/7VKkIt1OWq/


 

 

  

Coördinator Buurtgezinnen in Smallingerland:  

Sjikke Jansma 

sjikke@buurtgezinnen.nl  

Mobiel: 06-25190848    

www.buurtgezinnen.nl/smallingerland  

Bijlage: digitale folder  

 

mailto:sjikke@buurtgezinnen.nl

