
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuws van de directie 

 

Geachte lezer, 

 

Voor u ligt de nieuwsbrief van 4 november 2022. In deze nieuwsbrief veel informatie over de komende periode met 

Sint Maarten, Sinterklaas en Kerst. Over organisatie van Kerst en Sinterklaas in en om school zal later in deze 

nieuwsbrief de beschikbare informatie tot op heden met u worden gedeeld.  

 

Wat betreft het haalbaarheidsonderzoek samenwerking scholen en de werving van een nieuwe directeur kan ik u, 

namens de MR (Medezeggenschapsraad), nog geen mededelingen doen. Zodra dat wel kan zal ik namens de MR of 

het bestuur van Adenium met u communiceren over de ontwikkelingen. 

De rioolproblematieken onder de schoolpleinen van ’t Foarhûs en het Tweespan zijn inmiddels aangepakt en naar 

verluid met succes afgerond. Ik wil u danken voor het geduld en de flexibiliteit gedurende deze werkzaamheden. In de 

gang van onze groepen 3 en 4 ligt sinds vorige week weer een keurige mat. Het heeft even geduurd om de gang, na 

overstroming door het verstopte/kapotte riool, zodanig droog te krijgen dat er weer een nieuw mat in kon worden 

gelegd.  

 

In de komende maand zal gedurende de gymles een bewegings-scan (MQ-scan) worden afgenomen door onze 

vakleerkracht bewegingsonderwijs Sietse Pieksma. Dit maakt overigens onderdeel uit van de reguliere gymles. 

Verderop in deze Nieuwsbrief legt hij uit wat dit inhoudt en wat er met opbrengst van de meting gedaan wordt.  

De komende week zullen onze kinderen gedurende de gymlessen kennis maken met de op dit moment lopende 

‘Maand van Aangepast Sporten’.  

 

De volgende nieuwsbrief volgt op 25 november aanstaande.  

Veel leesplezier! 

 

Belangrijke data:  

• 06 nov - Triskentijd in school. Aanvang 11.30 u 

• 11 nov -  Sint Maarten 

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

Sportagenda: Bowlen (7-8) 

• 25 nov –  Nieuwsbrief (eerstvolgende) 

27 nov -  Sportagenda: Aangepaste sporten (3-8) 

• 28 nov – 2 dec Facultatieve ouderavonden gr 1 -8  

• 28 nov -  Maandopening/advent gr 4 

• 30 nov -  Sportagenda: Zelfverdediging (3-8) 

• 02 dec -  Verkeerstuin gr 7 

• 05 dec - Sinterklaas in school  

• 13 dec - MZR-vergadering  

• 14 dec -  Sportagenda: Zaalkorfbal (4-6) 

• 22 dec -  Kerstviering (informatie volgt z.s.m.) 

• 23 dec -  Vanaf 12.00 uur Kerstvakantie 

• 26 dec’22-6 jan‘23 Kerstvakantie  

• 09-20 jan ’23 - Zilveren Weken (1-8) 

      



 

 

  

Bert Boers 

Personeel/teamnieuws 
Juf Inge bevallen van een zoon!! 

 

Op de twaalfde oktober is juf Inge 0m 6.51 uur bevallen van een prachtige zoon Drewes Gosem Uitterdijk. Drie weken 

vroeger dan gedacht. Drewes Gosem en mama Inge maken het allebei goed. Wij wensen papa Wybe, mama Inge en 

Drewes Gosem heel veel geluk en plezier met elkaar. In februari is juf Inge weer in school te bewonderen. Voor nu 

lekker genieten van elkaar. 

MZR  
 

Namens de MZR mag ik u mededelen dat. 

Dat stukken die van MZR-belang zijn op de website van onze school zijn terug te vinden. Denk hierbij aan de 

goedgekeurde notulen van de vergaderingen en ook het regelement MZR. Zie: https://www.pcboitfoarhus.n  

Wat betreft het draagvlakonderzoek en de zoektocht naar een nieuwe directeur valt op dit moment nog niets mede te 

delen. Zodra dat aan de orde is zal dit met u gecommuniceerd worden.  

De eerstvolgende MZR-vergadering staat gepland op 13 december as. 

 

Deelname in de interieurcommissie!!! 
Beste ouders van onze school, 

Voor de coronaperiode hadden we een actieve interieurcommissie die onze school een mooi versierde passend bij het 

thema (seizoenen, kerst en sinterklaas). Hiervoor is veel materiaal gemaakt en bedacht. Helaas zijn deze ouders niet 

meer beschikbaar omdat kinderen inmiddels naar het voortgezet onderwijs zijn of om andere redenen.  

Wij willen graag de interieurcommissie weer vullen met nieuwe ouders die 1 x per 10 weken en soms eens tussendoor 

de school willen aankleden. Er is al veel materiaal beschikbaar, maar u kunt ook uw creativiteit kwijt met eigen ideeën. 

Er is een ouder voor de overdracht en uitleg uit de oude groep. 

Meld u aan en doe mee!! Gezellig een bakje koffiedrinken hoort er ook bij en het versieren gebeurt onder schooltijd.  

 

Vriendelijke groet, 

 

Ypie Jousma (leerkracht groep 3) 

https://www.pcboitfoarhus.n/


 

 

  

Sinterklaas en Kerst 
Sinterklaas: 

De komende week zal er specifieke berichtgeving rondom de viering van Sinterklaas op onze school rondgestuurd 

worden. Dit kan ook per groep zijn.  

Eén van de dingen die zeker zijn is dat Sinterklaas op 5 december onze school een bezoek brengt. Sint en zijn Pieten 

worden om half 9 verwacht bij onze school.  

 

Kerst: 

Op donderdag 22 december willen op school Kerst met elkaar gaan vieren. Deze gezellige samenkomst voor 

kinderen en ouders zal ’s avonds vanaf ongeveer 17 uur plaatsvinden. Wilt u hiermee alvast rekening houden in uw 

agenda? Verdere informatie hierover volgt op een later moment nog.  

 

Met vriendelijke groeten, 

 

Juf Ruth, juf Brigit en juf Marit 

 

 

Leerlingenraad 
De leerlingenraad is dinsdag 25 oktober voor de tweede keer in dit lopende schooljaar bij elkaar geweest.  

De leerlingeraad bestaat uit gekozen groepsvertegenwoordigers uit de groepen 5 t/m 8. Dit gebeurt in sept/oktober. 

Leerkrachten leggen uit met eventueel een lid van de leerlingenraad uit voorgaande jaren wat de leerlingenraad doet 

en leidt de verkiezing. Leerlingen kunnen zich dan verkiesbaar stellen.   

Samen met de directeur worden voor onze leerlingen belangrijke onderwerpen besproken in een heuse vergadering 

met voorzitter, secretaris en leden van de raad. Bij elke vergadering is de directeur aanwezig. Vooraf aan de 

vergadering gaan de leerlingen bij hun klasgenoten te rade om input te krijgen. Een ideeën-bus is dan vaak een 

manier om onderwerpen of ideeën binnen te krijgen 

Met de leerlingenraad in ons midden denken we de betrokkenheid en verantwoordelijkheid van de leerlingen voor 

schoolse zaken te vergroten door ze te laten mee praten en denken. De kinderen hebben hierdoor invloed op 

schoolse zaken. De leerlingenraad is een eigenlijk ‘de politiek in het klein’ te noemen. 

Er worden minimaal 5 bijeenkomsten onder schooltijd gepland. In de leerkrachtenkamer. Tijdens de eerste 

bijeenkomst wordt er een voorzitter en notulist verkozen.  De leerlingen blijven een heel jaar in de leerlingenraad.   

 

Op de volgende bladzijde stelt de huidige Leerlingenraad zich persoonlijk aan u voor.  

 

 

 



 

 

  

Hallo ik ben Esmée, 

 

Ik zit in groep 8 en ben voorzitter van de leerlingenraad.  

Voorzitter zijn betekent dat ik de groep leid. 

Ik ben 11 jaar oud en ben jarig op 29 April. Ik hou heel erg van dansen ik kan daar al mijn 

gevoelens in kwijt. Ik zit op wedstrijd dansen dat moet 2 keer per week ik doe showdance 

en hip hop. 

Ik heb één broertje hij heet Seppe en zit in groep 4. 

Dit ben ik in het kort!!! 

 

Hoi,  

Ik ben Jenthe, ik ben 10 jaar oud en ik zit in de leerlingenraad namens groep 7. Ik ben 

gekozen door mijn groep, omdat de klas dacht dat ik het goed zal doen. Ik ga mijn best 

doen om mijn klas zo goed mogelijk te vertegenwoordigen. 

Ik heb 1 broertje, 1 zusje, 1 grote broer en een vader en een moeder. Verder heb ik een 

paard, een hond en een kat. Mijn grootste hobby is paardrijden. Het mooiste aan 

paardrijden is dat je echt één bent met het paard. 

 

 

Hoi, ik ben Jorn  

Ik ben 9 jaar en zit in groep 6. Ik wou graag in de leerlingenraad omdat ik dingen wil doen wat goed is voor de school 

en wat de school graag zou willen.  

Ik heb 2 zussen die heten Tess en Fiene en natuurlijk 2 ouders . Mijn hobby is freerunnen. Ik woon in het Himsterhout. 

Dat is een leuke buurt. 

 

Hoi ik ben Matthias ik ben 8 jaar en ik zit in groep 5.  

Ik wou in de leerlingenraad een omdat ik dingen wil doen voor de school. Ik heb een broer en een zus. Mijn zus heet 

Claudia en mijn broer heet Sebastian.  

Ik ben net verhuisd naar een nieuw huis. Daar heb ik het erg naar m’n zin. Ik zit op theaterles en we gaan de musical 

de Lion King doen met elkaar. Daar heb ik heel veel zin in! 

 

 

Nieuws uit de groepen 
Groep 1 

In groep 1 zijn we aan het werk met het thema feest! Eerst hebben we het over een verjaardag, daarna gaan we verder 

met Sint-Maarten, Sinterklaas en natuurlijk kerst! In de klas hebben wij het boek “Rikki is jarig” en daarin worden 

allemaal dingen verteld die bij een verjaardag horen. Zo ook lekker eten, pannenkoeken om precies te zijn! Daarom 

hebben we deze ook in de klas gebakken en ze smaakten heerlijk! Ook hebben wij een mooie verjaardagskalender 



 

 

  

gemaakt, zo kunnen we precies zien wanneer iedereen jarig is. Erg handig! We hebben al erg veel zin in het maken van 

lampionnen. Er is gekozen voor het maken van egels, eekhoorns en spinnenlampions.  

 

Groep 5/6 

In de klas zijn we in beide groepen erg druk met het oefenen van mollen- en molen woorden. Af en toe doen we dit 

ook doormiddel van een leuk spelletje. Zoals het spel ‘30 tellen’, waarbij ze zoveel mogelijk woorden binnen 30 

seconden goed in hun spellingschrift moeten schrijven.  

 
 

 

Groep 7 

Vorige week hebben wij de eerste verkeersles bij de Verkeerstuin gehad. Het was een 

leerzame les waar we hebben geoefend met de 

bocht naar links en rechts. Verder zijn we bezig 

geweest met slalommen en een remtest om te zien 

of we de fiets goed onder controle hebben.  

Een mooie start richting ons verkeersexamen aan 

het eind van dit jaar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

Groep 8 

Afgelopen week hebben wij een bezoekje gebracht aan het Liudger, dit ter voorbereiding op het voortgezet onderwijs. 

Wij hebben een rondleiding gekregen en hebben echte lessen gevolgd voor de vakken biologie, Engels en 

Onderzoek&Ontwerp. Het was een leuke ochtend, al vonden veel kinderen de school wel erg groot. De komende 

weken staan voor de kinderen van onze groep ook nog in het teken van het bezoeken van open dagen op de 

verschillende scholen voor voortgezet onderwijs.  

               

 

 

 

 

 

 

 

Triskentijd 
 
Triskentijd op zondag 6 november 2022 

  
Triskentijd is al weer met het 13e seizoen bezig! 
Nog even in het kort wat Triskentijd is: 
Triskentijd zijn maandelijkse vieringen op de 1e zondagochtend van de maand in de PCBO-basisschool It 
Foarhus. Triskentijd is niet gebonden aan een kerk en heeft sprekers uit alle geledingen en diverse vrijwilligersorgani-
saties. Het doel is tijd en aandacht te hebben voor elkaar, voor de wijk en voor God. Iedereen die, op welke manier 
dan ook verbonden is met de wijk de Trisken of gewoon wil komen (het is er ook heel gezellig), is van harte welkom. 
Ook mensen die niet naar een kerk gaan nodigen we van harte uit. 
  
Zondag 6 november 2022 is de volgende bijeenkomst om 11.30 uur (tot 12.15 uur). De inloop is om 11.00 uur en 
dan staat er koffie, thee, limonade en iets lekkers voor u klaar. We hopen u/jullie allen te kunnen begroeten. 
  



 

 

  

Thema: " God ontmoeten ". 
Gastspreker is Gerrit Boeve. 
Heb jij God weleens ontmoet? Wat een rare vraag. 
God woont in de hemel en wij zijn hier op aarde. Hoe kunnen wij ooit God ontmoeten? 
De Bijbel geeft hierop een verrassend antwoord. God is dichterbij dan je denkt. 
Laat je meenemen op deze Bijbelse ontdekkingsreis, waarbij je blik verruimd mag worden. 
  
Voor de kinderen van de basisschool is er een kort eigen programma. 
Graag zien we jullie op zondag 6 november in ’t Foarhûs. 
Mensen die buiten De Trisken wonen zijn natuurlijk, zoals we gewend waren, ook van harte welkom. 
 

Namens de werkgroep Triskentijd, 
 

Wietske de Vries 

 

 

 

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. 
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Bewegingsonderwijs en Sportkalender 
Sportkalender 

Zie voor ‘de sportkalender’ en ‘de maand van de aangepaste sporten’ de bijgevoegde bijlage.  

 

MQ-scan groepen 3 t/m 8 

Hieronder ziet u een ouderfolder die informatie geeft over de zogenaamde MQ-scan.  

Onze vakleerkracht bewegingsonderwijs Sietse Pieksma ("Sportbedrijf Drachten) wil met het periodiek uitvoeren van 

de MQ scan de school helpen de motorische voortgang van de leerlingen inzichtelijk te maken. Hoe beter kinderen 

bewegen als ze jong zijn, hoe makkelijker het later blijft om goed te bewegen. De resultaten van de MQ scan helpen 

de school met het maken van keuzes op gebied van sport en bewegen.  

De gebruikte gegevens zijn alleen inzichtelijk voor de (leerkrachten van) school zelf en het Sportbedrijf Drachten. Het 

Sportbedrijf gebruikt deze gegevens alleen intern en brengt deze niet naar buiten per leerling."  

 

 

 
 



 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

Oproep Steungezinnen Carins 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beste Ouder, 

 

Dringend op zoek naar steungezinnen! 

In Smallingerland is momenteel de vraag erg groot bij Buurtgezinnen. Veel kinderen en gezinnen wachten al een tijdje 

op een steungezin. 

Onder het motto 'Opvoeden doen we samen', koppelt Buurtgezinnen gezinnen die een steuntje in de rug kunnen ge-

bruiken aan een stabiel gezin in de buurt. Zo krijgen kinderen wat extra liefde en aandacht en worden ouders ontlast. 

Kijk voor de oproepen op:  

https://www.buurtgezinnen.nl/waar/friesland/smallingerland/  

 

Wil je graag een ander gezin helpen? 

Steungezinnen zijn gezinnen, stellen of personen mét opvoedervaring en voldoende tijd en aandacht, die een warme 

en veilige plek te bieden hebben.  

Aanmelden kan via deze link: https://database.buurtgezinnen.nl/register/family/support    

Na een uitgebreide kennismaking, doen we dan ons best om de meest passende match te maken. 

 

https://www.buurtgezinnen.nl/waar/friesland/smallingerland/
https://database.buurtgezinnen.nl/register/family/support


 

 

  

Coördinator Buurtgezinnen in Smallingerland:  

Sjikke Jansma 

sjikke@buurtgezinnen.nl  

Mobiel: 06-25190848    

www.buurtgezinnen.nl/smallingerland  

Bijlage: digitale folder  

 

mailto:sjikke@buurtgezinnen.nl

