
 

 

  

  

 

 

 
 

Nieuws van de directie 

 

Geachte lezer, 

 

Voor u ligt de nieuwsbrief van 16 december 2022. In deze nieuwsbrief veel informatie over het resterende deel van de 

decembermaand. U vindt informatie over de viering van Kerst. Ook wordt er nog teruggekeken naar het bezoek van 

de Sint aan onze school.  

De Coördinator Kanjertraining vertelt het een en ander over de posters die in groepen en school hangen 

 

Van CITO over naar IEP 

De afgelopen maanden hebben wij ons als team georiënteerd op diverse leerlingvolgsystemen. 

Wij hebben uiteindelijk besloten om over te gaan op het IEP leerlingvolgsysteem. In januari 2023 staan de toetsen 
weer op het programma. Eerder namen wij altijd Cito-toetsen af bij onze leerlingen vanaf groep 3, maar vanaf dit 

schooljaar werken wij met het IEP leerlingvolgsysteem en de daarbij behorende toetsen voor rekenen, lezen (begrij-
pend lezen) en taalverzorging (spelling). Hiervoor zijn 3 redenen:  

• De Cito-toetsen zijn verouderd en worden binnenkort niet meer goed gekeurd als onafhankelijk volgsys-
teem.  

• Het leerlingvolgsysteem van IEP sluit beter aan bij onze visie op toetsen. Toetsen doe je om de ontwikkeling 
van een kind in kaart te brengen en te volgen. Dit kan met IEP heel erg goed; IEP staat namelijk voor Inzicht 
Eigen Profiel. De toetsen van IEP zijn naar onze mening kindvriendelijker en ze toetsen beter wat ze moeten 

toetsen. Zo worden erbij rekenen minder ingewikkelde verhaalsommen gevraagd. Ook is er de keuze om 

toetsen digitaal of op papier af te nemen zo kunnen we beter aansluiten bij de onderwijsbehoeften van elk 
kind.  

• Al een aantal jaar nemen wij de IEP eindtoets af in groep 8. Dit bevalt heel erg goed. Wij vinden het daarom 
logisch om ook in de groep 3 t/m 8 het leerlingvolgsysteem te gebruiken. 

Op dit moment kiezen wij er nog wel voor om de toetsen voor technisch lezen van Cito (AVI en DMT) te blijven han-
teren. Voor de aanvraag van eventueel dyslexieonderzoek worden namelijk alleen nog deze toetsen geaccepteerd. 
De AVI en DMT worden afgenomen in de groepen 3, 4, 5 en bij risicolezer in de groepen 6, 7 en 8.  

Na de kerstvakantie krijgt u meer informatie over het IEP leerlingvolgsysteem. Bent u nieuwsgierig geworden? In dit 
filmpje wordt uitgelegd wat IEP is en hoe het werkt.  

Belangrijke data:  

• 16 dec -  Nieuwsbrief 

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

• 23 dec -  Vanaf 12.00 uur Kerstvakantie 

• 26 dec’22-6 jan  Kerstvakantie  

• 09-20 jan  - Zilveren Weken (1-8) 

• 16 jan - Maandopening gr 5/6 

• 23 jan-3 feb -  Toetsweken  

• 27 jan -  Verkeerstuin gr 7    

 

https://youtu.be/feBgpoFW0aU


 

 

  

 

 

Ook in deze nieuwsbrief weer mooie beelden en informatie uit de groepen, de medezeggenschapsraad en 

schoolcommissie.  

De laatste schoolweek van dit kalenderjaar staat in onze school in het teken van Kerst en nog eens Kerst. De 

kerstversiering heeft inmiddels de school in bezit genomen. Er wordt, naast het vaste leer-, denk- en leeswerk in de 

groepen ook veel geknutseld, gezongen en geoefend voor de Kerstviering op school. Erg gezellig allemaal.  

 

Vrijdag rond de klok van 12.00 uur begint voor de kinderen de Kerstvakantie. De aanwezige meesters en juffen maken 

de school en het plein daarna Kerstvakantie-proof om vervolgens ook te gaan genieten van een welverdiende 

vakantie.  

Voorafgaand aan de Kerstvakantie volgt nog de volgende (korte) nieuwsbrief op 23 december.  

Veel leesplezier! 

 

Bert Boers 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

Sinterklaas op school 
 

We hebben een gezellige dag gehad met Sint en de pieten op school. Het was even spannend toen Sint de pieten niet 

kon vinden bij vertrek naar 't Foarhûs. Zij waren nog druk aan het pepernoten bakken bij bakker Baarsma in 

Boornbergum. Gelukkig bracht de bakker ze snel bij ons en kon het feest beginnen. 

 

 

Alle ouders bedankt voor het helpen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

Kerst 
 

Beste ouders en kinderen, 

Op donderdag 22 december staat onze Kerstviering gepland. We verwach-

ten dat alle leerlingen bij deze viering aanwezig zijn. We houden een 

kerstdiner in de groepen met zelf meegenomen eten en drinken wat we 

met elkaar delen. Vanaf maandag 12 december kunt u in de groep van 

uw kind(eren) aangeven wat uw kind meeneemt op een intekenlijst. Na 

afloop van dit heerlijke eten, luisteren we naar het Kerstverhaal. Afslui-

tend gaan we samen kerstliederen zingen met elkaar op het plein onder 

begeleiding van het Kerstkoor van ’t Foarhûs! 

Ook zijn jullie als ouders van harte uitgenodigd om onder het genot van een soepje en 

drankje te genieten van een gezellig samenzijn. En wie weet vangt u nog een glimp van de kinderen aan het Kerstdiner 

op door de ramen! Via Parro wordt om uw aanwezigheid gevraagd. Daarnaast zouden we het fijn vinden als we op uw 

hulp kunnen rekenen. Houd Parro de komende tijd goed in de gaten voor meer informatie! 

• Inloop 16.50 uur 

• Start kerstdiner 17.00 

• 18.00 Kerstliederen op het plein 

• 18.15 uur naar huis 

Belangrijk voor de kinderen: 

• Bord, beker, bestek meenemen in een plastic tas met naam 

• Kom in je mooiste kleren.  

• Neem iets lekkers te eten/drinken mee 

Groeten, 

Team ’t Foarhûs 

 

 

 

 

 



 

 

  

Personeel/teamnieuws 
 

Administratief medewerker Maria van Tuinen: 

Per 1 mei gaat onze administratief medewerker Maria van Tuinen onze school en overkoepelende organisatie verlaten. 

Ze gaat met welverdiend pensioen tegen die tijd. Als de tijd daar is zullen we daar natuurlijk de nodige aandacht aan 

besteden en u op de hoogte houden via de nieuwsbrief.  

Medezeggenschapsraad  
In onderstaande tabel staat de planning m.b.t. verkenning tot samenwerking Tweespan en it Foarhûs 

Actie Planning Opmerking 

Werving externe projectleider door Ade-

nium en opstellen plan van aanpak Fase 2 

Dec-Jan  

Fase 2: kennismaken teams ’t Foarhus en ‘t 

Tweespan, ook op onderwijsvlak. Ook zal 

gekeken worden naar de identiteit van 

beide scholen 

Jan t/m Sep In deze fase zullen ouders geïnformeerd worden 

tijdens ouderavonden 

Rapportage en advies Projectleider aan 

Adenium 

Uiterlijk Septem-

ber 

Advies kan leiden tot intentiebesluit fusie of tot 

de conclusie dat hier onvoldoende draagvlak 

voor is. 

Eventuele instemming MR op voortgang 

naar Fase 3 

Uiterlijk Septem-

ber 

Bij een negatief advies stopt hier de verdere ver-

kenning naar samenwerking. 

Fase 3 (afhankelijk van akkoord MR) Sep 2023- Medio 

2024 

Onderzoek naar Fusie, met aansluitend advies 

 

Bij vragen of onduidelijkheden over bovenstaande, of overige beleidszaken kunt u zich altijd richten tot de MR. 

Namens de MR, 

Rutger Werkhoven 

 



 

 

  

Schoolcommissie  
 

Kerstviering 22 december 2022, van de Schoolcommissie 

 

Naar aanleiding van de vorige nieuwsbrief hebben we al veel aanmeldingen voor 

hulp ontvangen, dat is fijn. Wat hebben we nog nodig? 

• We zoeken nog een paar ouders die vanaf 16.15 uur willen helpen om 

alles in de school en buiten klaar te zetten. Wil je helpen? Stuur dan 

een berichtje naar iemand van de schoolcommissie of Bert Boers.  

• We hebben nog maar 1 statafel en 1 vuurkorf. Heb je een vuurkorf met 

hout en/of een statafel? Neem het mee naar het plein, dan kunnen we het 

gezellig maken! 

 

En het opruimen doen we samen! Hiervoor hebben drie ouders zich aangemeld, dat is niet genoeg. Heb je na de 

kerstviering nog even tijd? Help dan mee met opruimen, zodat iedereen weer op tijd thuis kan zijn. Vele handen 

maken licht werk!  

 

Tot donderdag! 

Groet van de schoolcommissie 

 

 

Nieuws uit de groepen 
Groep 1:  

 

Om het thema van de bakker een beetje af te sluiten hebben wij van onszelf een 

bakkerschilderij gemaakt. Daar stempelden wij dan ook onze eigen naam bij! 

 

Wij gaan het nu hebben over kerst en het kerstverhaal! De 

kerstboom staat officieel in de klas! Wij hebben hem samen 

versierd en hij heeft een mooi plekje in de klas gekregen. De 

tafel hebben we ook een beetje versierd! Voor elk kerstspelletje 

dat we doen, krijgen we een kaars voor op de slinger. Uiteindelijk, als alle kaarsen hangen, staat er 

een kerstboodschap! Wij zijn van plan om een kerststalletje te maken en ook kerstkoekjes bakken 

staat nog op de planning. 

 

 



 

 

  

Groep 2: 

 

Als afsluiting van het werken over de bakker, hebben we lekkere koekjes 

gebakken! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Groep 3:  

 

We doen dictees op allerlei manieren en nu was het tijd voor een sneeuwballendictee! De kinderen lopen naar een 

sneeuwbal toe, lezen het woord dat erop staat, proberen die te onthouden, lopen naar hun tafel en schrijven het 

woord op hun wisbordje. Hebben ze het woord nu goed geschreven? 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Groep 5/6 

 

Al een hele tijd zijn we in groep 5/6 aan de slag met weven. Inmiddels zijn de kinderen hier heel handig mee 

geworden. We hebben armbandjes gemaakt om 3 rietjes heen, een spinnenweb met een kastanje en satéprikkers en 

een hanger gemaakt met een weefraam. Het is prachtig versierd in onze klas met deze mooie knutsels! 

 



 

 

  

 
 

 

 

Groep 8 

Op 5 december hebben wij in onze klas sinterklaas gevierd. Er is thuis hard gewerkt 

om de mooiste surprises en gedichten te maken en het resultaat mocht er zeker zijn! 

Ondertussen zitten we alweer volop in de Kerstsferen en maken we de klas zo 

feestelijk mogelijk voor de viering op 22 december. 

Afgelopen week is er hard gewerkt aan het creëren 

van een “ijsbaantje” bij de appel. Zodra de kinderen 

uit de groep door hadden dat water snel bevroor door de aanhoudende kou, zagen zij 

kansen. Het resultaat was een spiegelglad ijsbaantje dat gezorgd heeft voor vele uren 

glijplezier.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

Plusgroepen 

 

Sinds het begin van dit schooljaar worden er op vrijdag 2 plusgroepen gedraaid door juf Brigit en juf Marja. Het doel 

van de plusgroepen is het leren van en met gelijkgestemden, verbreden van vaardigheden en het verdiepen van de 

lesstof. Er is aandacht voor 3 ontwikkelgebieden: 

• Leren leren: bijvoorbeeld taakaanpak, executieve functies, geheugen, dingen uit het hoofd leren, doorzetten.  

• Leren leven: bijvoorbeeld praten over overtuigingen over jezelf, de omgeving, filosoferen, debatteren.  

• Leren denken: bijvoorbeeld hogere-orde-denken, creatief denken, werken met projecten, analytisch en 

kritisch denken. 

 

De kinderen uit de groepen 3 t/m 5 werken thematisch. In het eerste blok hebben de kinderen van alles geleerd over 

het 'Dierenrijk’. Er moest in groepjes worden samengewerkt waarbij vooral ontwikkelgebieden vanuit leren leren en 

leren denken aan bod zijn gekomen. Uiteindelijk hebben de kinderen een spel gemaakt waarin het geleerde terug 

moest komen.  

In het tweede blok, waar nu volop aan gewerkt wordt, werken de kinderen meer individueel rondom het thema 

'Reizen'. Er wordt aandacht besteed aan vaardigheden als het ordenen van informatie, het maken van een presentatie 

en het plannen van het werk. Er worden gesprekken gevoerd over eigen ervaringen van kinderen en er worden 

denkvragen gesteld zodat kinderen worden uitgedaagd om verder te kijken dan hun eigen wereld. Bij dit thema 

worden vooral de ontwikkelgebieden leren leven en leren denken aangesproken. 

 

De kinderen uit de groepen 6 t/m 8 werken individueel of in tweetallen aan een webpad. De webpaden geven de 

mogelijkheid om op verdiepende manier met verschillende onderwerpen bezig te zijn. Tijdens elke les is er daarnaast 

altijd een moment waarop we met elkaar in gesprek gaan over wisselende onderwerpen. De kinderen hebben allemaal 

een eigen persoonlijk doel opgesteld waaraan ze de komende tijd willen werken tijdens het pluswerk maar ook in de 

klas. Alle ontwikkelgebieden worden aangesproken. 

 

 

Nieuws uit de vakgroep (coördinator)  
 

BHV 

Met ingang van vorige week beschikt onze school over een eigen AED, deze is in bruikleen gesteld voor Adenium. De 

AED is geplaatst in de gang bij groep 8. 

 

Taal/lezen 

Na het vertrek van juf Marga draait de boeken-uitleen op school gewoon door, dit met dank aan een actieve groep 

boekenouders. Daarnaast is er een nieuwe leesconsulent vanuit bibliotheek Drachten aan onze school verbonden, 

Berber v/d Woude. Zij zal met enige regelmaat in de school en groepen te vinden zijn.  

 



 

 

  

Kanjertraining 
 

In deze nieuwsbrief even iets over de posters die je zoal tegen kunt komen in de groepen van onze school.  

Smileyposter 

Leerlingen 

Welk gedrag willen we wel en niet op school? Waar ligt de grens? De smileyposter geeft hier handvatten 

voor. Wij willen kinderen leren om rekening met elkaar te houden. Let dus een beetje op de gevoelens van 

de mensen om je heen. Check even of de ander zich nog goed voelt bij jouw gedrag. Andersom geldt ook: 

het is jouw verantwoordelijkheid om aan te geven wanneer je je ergens niet prettig bij voelt. De meeste 

mensen bedoelen het goed, maar het gaat wel eens mis. Je helpt de ander door je grens aan te geven: “Ik 

vind het vervelend als je…doet. Wil je dat anders doen?” 

 

 
 

 

  

Leerkrachten, ouders en directie 

De smileyposter is ook van toepassing op de volwassenen rondom de leerlingen. 

 

Wat mogen wij(school en ouders)van elkaar verwachten? 

 

• Als we ons zorgen maken om een kind, dan overleggen we respectvol met de kinderen, ouders en 

de leerkracht. We geven elkaar feedback. Dat betekent dat we op het schoolplein of via internet 

niet slecht spreken over een ander: we gaan met die ander in gesprek. Kortom: We spreken met 

respect over en met elkaar. 



 

 

  

• We zoeken een oplossing die goed is voor het kind, de klasgenoten, de ouders en de 

school.  

• Soms bedoelt de ander iets goed, maar ervaar je het vervelend. We geven dan rustig 

onze grens aan, zodat de ander rekening met je kan houden. 

 

Afsprakenposter 

Als leidraad voor hoe wij op school met elkaar om willen gaan, gebruiken we de volgende vijf 

uitgangspunten van de Kanjertraining. Op school ziet u deze uitgangspunten op de kanjer afsprakenposters. 

De kleuren verwijzen naar de petten. Hieronder staan de posters zoals bedoeld zijn voor de kleuters. 

 

 
 

In de nieuws van januari zullen de zgn. ‘Zilveren Weken’ aandacht krijgen in deze nieuwsbrief. 

 

Hoogbegaafdheid 

Onlangs is er nieuw materiaal aangeschaft voor leerlingen die meer uitdaging nodig hebben naast het reguliere werk 

in de methodes.  

Voor de kleutergroepen zijn o.a. 'Denksleutels' aangeschaft. Denksleutels zijn sleutels met daarop een vraag of 

opdracht die aanzetten tot creatief, analytisch en praktisch denken.  

Voor de groepen 3 t/m 8 zijn er een aantal Levelwerkboxen beschikbaar. In deze boxen zit allerlei materiaal op 

verschillende ontwikkelingsgebieden. Denk hierbij aan materialen voor taal of rekenen maar ook creatief denken of 

oplossingsgericht denken.  

 

 

Bewegingsonderwijs en Sportkalender 
 

In de bijgevoegde bijlage de nieuwsbrief van het Sportbedrijf.  

 



 

 

  

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. 

 

Coördinator Buurtgezinnen in Smallingerland:  

Sjikke Jansma 

sjikke@buurtgezinnen.nl  

Mobiel: 06-25190848    

www.buurtgezinnen.nl/smallingerland  

 

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

