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   Voorwoord 

Beste ouder/ verzorger, 
 
Voor u ligt de schoolkalender van It Foarhûs voor het schooljaar 2022-2023.  Op de kalender staan 
de belangrijkste gegevens en vindt u alle praktische informatie voor dit schooljaar.  
De kalender is gemaakt in juli en augustus 2022; het is dus mogelijk dat in de loop van het school-
jaar sommige gegevens en data worden gewijzigd. Hierover wordt u tijdig op de hoogte gebracht 
middels de nieuwsbrief of via Parro. 
Voor verdere informatie kunt u de website raadplegen: www.pcboitfoarhus.nl. Hier vindt u ook de 
complete schoolgids met daarin het beleid van onze school. Er staat onder andere beschreven wat 
onze visie op onderwijs is, welke onderwijsmethodes we gebruiken, hoe we omgaan met de soci-
aal emotionele ontwikkeling van onze leerlingen, hoe onze zorgstructuur is opgebouwd en overige 
informatie over onze school. Voor actueel schoolnieuws gebruiken we onze nieuwsbrieven, deze 
worden na verspreiding ook op de website geplaatst.  
We vinden we het van groot belang dat we een laagdrempelige school zijn, waarbij we als school 
op een prettige en open wijze met u als ouders samenwerken.    
Heeft u vragen? Loop gerust binnen. U bent van harte welkom!  
 
Namens het team van It Foarhûs wens ik u en uw kind(eren) een goed jaar en een goede periode 
op onze school.   
 
Met vriendelijke groet,   
Bert Boers (Interim Directeur) 
  
PCBO ‘t Foarhûs 
Dorsvloer 3 
9205 BN  Drachten 
Telefoon 0512-545404  
E-mail      info.itfoarhus@pcbosmallingerland.nl 
Website  www.pcboitfoarhus.nl 

    
 
 
  
  
    
 
  
  
  

              

   

   



Visie en identiteit  
 

PCBO ’t Foarhûs, een vruchtbare bodem voor een rijke oogst!   
 
De missie:  
Leerlingen zijn eigenaar van hun eigen ontwikkeling  
 
De visie:  
Wij willen in een sfeer van veiligheid en een goed pedagogisch klimaat, met onderling 
vertrouwen en respect voor elkaar, het leren van onze leerlingen richten op hun totale 
ontwikkeling (hoofd, hart en handen). Vertrekkend vanuit de leerdoelen geven wij ons 
onderwijs zo vorm dat de leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen naar hun eigen 
mogelijkheden. Afstemming is daarom in ons onderwijs van groot belang en de onder-
wijsbehoefte van iedere leerling staat centraal.  
 
Op It Foarhûs staat de leerling centraal. Om de leerlingen te begeleiden het beste uit 
zichzelf te halen, zorgen wij voor zo gunstig mogelijke voorwaarden en een optimale 
omgeving. We stimuleren elke leerling in zijn of haar ontwikkeling binnen een veilige en 
warme schoolomgeving. Wij voelen ons verantwoordelijk om elke leerling het onderwijs 
te geven waar wij met zijn allen trots op zijn. Goed onderwijs geven gebeurt echter niet 
vanzelf. Als team denken wij na over de doelen die wij willen bereiken met de leer-
lingen, trainen wij onszelf en werken wij hard om deze doelen tot uitvoering te brengen. 
Het denken in doelen geeft ons handvatten om te differentiëren, zodat niet alle leer-
lingen in dezelfde klas op hetzelfde moment hetzelfde aangereikt krijgen. We vinden het 
erg belangrijk te voorzien in de onderwijsbehoeften van al onze leerlingen, uitdaging 
voor eenieder op een eigen niveau sluit hier bij aan.   
 
Identiteit 
´t Foarhûs is een christelijke basisschool. Dat betekent dat wij ons laten inspireren door 
het christelijk geloof in de uitvoering van ons werk. We willen in de vorm van verhalen, 
vieringen, liedjes en voorstellingen het geloof aan kinderen meegeven.  
We willen de kinderen laten ervaren wat geloven met hen en met de wereld om hen 
heen kan doen. In een multiculturele samenleving is het ook nodig dat we ons kunnen 
voorstellen wat dat betekent voor mensen met een andere levensbeschouwing. Als 
ouders voor onze school kiezen, vragen we ze de identiteit van de school te respecteren.  
We geloven dat ieder mens bijzonder is en het verdient zorgvuldig en liefdevol behan-
deld te worden. Daarom hechten we veel waarde aan de leefregels in de omgang tussen 
leerlingen onderling en tussen leerkrachten, ouders en leerlingen.  
Onze godsdienstige vorming beperkt zich niet tot de geplande momenten op de school   
   dag, maar zit in ons onderwijs verweven. Inhoudelijk kunnen we onze godsdienstige  
        vorming opdelen in drie deelgebieden: 
 
 
 
 

• Godsdienstig besef en kennis van christelijke tradities 

• Ervaringen uit het dagelijks leven met elkaar delen (vreugde, verdriet, vriendschap, 
etc.). Wat is belangrijk voor jou en wat betekent dat voor de omgang met de ander 
en jouw omgeving?  

• Kennis over elkaar zorgt voor respect voor elkaar. We willen de leerlingen een res-
pectvolle houding aanleren naar mensen met een andere levensbeschouwing. Dit is 
tevens een belangrijk onderdeel van actief burgerschap. 

 
We willen graag dat de leerlingen aan het einde van hun basisschoolperiode weten dat:  

• God van ze houdt en altijd bij ze is. God wil als een vader voor ze zorgen, zijn zoon 
Jezus heeft ons vergeving gebracht en door zijn Heilige Geest is Hij altijd bij ons. 

• De verhalen uit de Bijbel nog steeds betekenis hebben voor je leven. 

• We zijn liefde door mogen geven aan anderen om ons heen. Vanuit deze liefde zij 
liefdevol en respectvol om leren gaan met hun medemens en de schepping.  

• De waarden en normen, ontleend uit de Bijbel, goed zijn voor hun leven en dat van 
anderen om ons heen.  

• Er meerdere godsdiensten zijn over de wereld, daar kennis van hebben en uitingen 
herkennen.  

 
Kind op Maandag 
Wij werken voor het Godsdienstonderwijs met de methode “Kind op Maandag”.  Hierbij vor-
men de Bijbelverhalen de basis. Kind op Maandag vertelt de Bijbelverhalen in kindertaal en is 
per bouw aangepast aan het niveau. We beginnen en eindigen de dag met een gebed. Daar-
naast staat er dagelijks 2x 15 minuten levensbeschouwelijke vorming op het programma.  
  
Vieringen 
Wij vieren de Algemene- en Christelijke feestdagen.  Daarnaast houden wij gezamenlijke 
maandopeningen.  1x per jaar werken wij mee aan een kerk-school - gezinsdienst.   
De kerstviering geven we ieder jaar weer op een andere manier vorm; in de kerk, een kerst-
kuier, in de eigen klas, in de school met meerdere groepen of in de “herberg”. Ieder jaar 
wordt er gekeken welk vorm er aan de beurt is. Het paasfeest wordt elk jaar op Witte don-
derdag gevierd. De viering wordt vormgegeven zoals een maandopening, waarbij nu elke 
groep een rol heeft.  
 
Gebedsgroep  
Eens per maand komt er een groepje ouders/verzorgers op school samen om voor alle be-

trokkenen bij It Foarhus te bidden. Een ieder is van harte welkom! 



 
 
It Foarhûs is een Kanjerschool, omdat de visie en levenshouding van de Kanjertraining de 
uitgangspositie vormen van ons sociale veiligheidsplan.  Dit plan is in overleg met de mede-
zeggenschapsraad vastgesteld en is te vinden op onze website. De Kanjertraining is op onze 
school niet een set van sociale vaardigheidslessen, maar een manier waarop we met elkaar 
omgaan. Wel staat er wekelijks 30 minuten gezond gedrag en sociale redzaamheid (Kanjer) 
op het rooster. U wordt bij de aanmelding op onze school over Kanjer ingelicht en ontvangt 
bij inschrijving een beschrijving van de Kanjertraining. Door uw aanmelding, onderschrijft u 
de werkwijze van de Kanjertraining. Kern van ons sociale veiligheidsplan is dat wij als 
school en u als ouders/verzorgers samen verantwoordelijk zijn voor een sociaalveilige leer-
omgeving voor alle kinderen.  
 
Doelen 

• Leerlingen voelen zich veilig op school (sociaal, fysiek en psychisch)  

• Leerlingen, leerkrachten, intern begeleider, directie, kanjercoördinator, aandachts-
coördinatoren en ouders weten wat ze kunnen doen ter preventie van onveilige 
situaties en hoe ze kunnen handelen als het toch onveilig wordt  

 
Uitgangspunten 
School is bedoeld om te leren. Dat kan alleen als leerlingen zich veilig voelen op school. De 
visie en levenshouding van de Kanjertraining vormen het uitgangspunt van ons sociaal vei-
ligheidsbeleid. We hebben een duidelijke visie op hoe we met elkaar omgaan en willen 
graag samen met ouders en leerlingen zorgen voor een veilige school: 
1. We willen te vertrouwen zijn 
2. Wij, leerkrachten en ouders, zijn samen het gezag van het fatsoen 
3. We geven het goede voorbeeld  
 
Inhoud Kanjertraining 
We bespreken en oefenen met gedrag door middel van de volgende materialen. Deze zijn 
van toepassing op kinderen, maar net zo goed op ons als volwassenen. Omdat kinderen 
gedrag van ons nadoen, is het van belang dat wij (ouders en het team) het goede voor-
beeld geven.  

• De smileyposter 

• De afsprakenposter 

• Motor en Benzine: alles wat aandacht krijgt, groeit 

• De petten:  
  
 
 

   
 
 
 
 

   

Sociale veiligheid—Kanjertraining De witte pet—De pet van vertrouwen en jezelf zijn..  
Wanneer je doet als een Kanjer, of als de witte pet, dan doe je als jezelf, je bent te 
vertrouwen en durft ook anderen te vertrouwen. Je toont respect voor jezelf en een 
ander. Als we allemaal als onszelf doen, vanuit vertrouwen, kunnen we toch heel 
verschillend doen, ook in verschillende situaties.  
De wit met zwarte pet—Vertrouwen, duidelijk, doorzetter, leiderschap.. 
Je kunt jezelf zijn in combinatie met de zwarte pet. De zwarte pet staat voor kracht. 
Dan reageer je op een prettig stoere manier. Je durft ruimte in te nemen. Je vertoont 
leiderschapsgedrag. Je geeft je grenzen aan. Je maakt plannetjes, toon initiatief. Zo-
lang  naast de zwarte pet ook de witte pet van het vertrouwen aanwezig is, is het 
gedrag prettig voor jezelf en een ander.  
De wit met rode pet—Vertrouwen, vrolijk, humor, positief denken.. 
De rode pet in combinatie met de witte pet staat voor humor. Je maakt grapjes die 
leuk zijn voor iedereen. Je doet optimistisch, vrolijk, relativerend, luchtig, handelt 
met levensvreugd.  
De wit met gele pet—Vertrouwen, vriendelijk, bescheiden, behulpzaam.. 
Handelen we met de wit- gele pet, dan geven we ruimte aan een ander. We luiste-
ren, zorgen, tonen interesse, zijn rustig en vriendelijk en bescheiden.  
 
Alle kleuren petten hebben hun valkuil wanneer de witte pet van vertrouwen weg-
valt. Als we niet meer met vertrouwen naar elkaar of naar ons zelf kijken, komen we 
terecht in wantrouwen. De basis van vertrouwen moet dan weer worden teruggezet.  
In het aanspreken van de leerlingen gebruiken wij pettentaal. De pettentaal helpt 
ons om zonder oordeel de leerling op zijn gedrag aan te spreken. We koppelen nooit 
een pet aan een leerling. De petten gaan over gedrag en gedrag kun je veranderen. 
Een leerling doet als een rode pet op een moment en is de rode pet niet.  
 
Een aantal afspraken op It Foarhûs  

• 4x per jaar worden de info doe-bladen meegegeven aan de leerlingen 

• 3x per jaar worden er ouderlessen gepland 

• In alle groepen hebben de leerlingen een vast maatje (vertrouwensmaatje)  

• De Kanjerpetten, de smileyposter en de actuele afsprakenposters zijn zicht-
baar in iedere klas. 

• In de hal van de school hebben de petten, verschillende posters en materia-
len een prominente plek. 

• Ieder schooljaar starten we met de materialen vanuit de Startweek  

• Eén keer in de drie weken verschijnt de Nieuwsbrief, Kanjer zal regelmatig 
een onderdeel zij van de nieuwsbrief.  

• De pleinwacht draagt in de middagpauze het Kanjerhesje.  



 
 
 
 

   
  
 
 
 
 
 
 
 
Contactpersoon  
Een school is een omgeving waar mensen met elkaar omgaan. Botsingen en meningsver-
schillen zijn dan ook niet bijzonder en worden vaak in onderling overleg bijgelegd. Soms is 
een meningsverschil van dien aard, dat iemand een klacht hierover wil indienen. Voor de 
scholen van Adenium is een klachtenregeling vastgesteld. Juf Esther is de contactpersoon, 
zij kan u de weg wijzen wat de vervolgstappen zijn met betrekking tot een klacht.  
 
Aandachtscoördinatoren 
Op school zijn  juf Marja en juf Ypie de aandachts-coördinatoren Alle leerlingen kunnen bij 
hen terecht wanneer zij een probleem hebben en iemand nodig hebben die luistert en 
eventueel hulp biedt. Een probleem wat ze zelf niet kunnen oplossen en aan niemand an-
ders kwijt kunnen, willen of durven. De aandacht –coördinatoren werken vanuit vertrou-
wen. Elk jaar gaan zij rondom de herfstvakantie de klassen rond om zich voor te stellen en 
te vertellen wat een aandachtcoördinator doet.   
 
Reken-,  taal- & ICT- coördinator 
Juf Geeske is onze rekencoördinator, juf Simone onze taalcoördinator en juf Marit de ICT-
coördinator (Icoach). Zij houden zich op school bezig met het beleidsmatige stuk van de 
rekenen, taal en ICT. Zij volgen ook de bovenschoolse netwerken om altijd op de hoogte te 
zijn van de recentste ontwikkelingen op deze vakgebieden en onderwerpen. Zij worden 
wekelijks vervangen, zodat zij in de school tijd kunnen besteden aan de ontwikkeling van 
het vakgebied.  
 
                 
 
  
 
 

   
Kanjercoördinator  
Onze Kanjercoördinator houdt zich bezig met het inzetten en uitvoeren van het Kan-
jerbeleid.  
 
Bedrijfshulpverleners (BHV) 
Juf Ypie, juf Esther, juf Simone & juf Geeske 
 
Aanwezigheid niet lesgevend personeel 
Directeur:   Bert Boers a.i.                       
Aanwezig:  dinsdag, woensdag en donderdag 
Intern begeleider: Marja de Vries 
Aanwezig: dinsdag, woensdag en vrijdag  
Administratie: Maria van Tuinen          
Aanwezig: maandag 
Onderhoudsmedewerker: Bauke de Vries                  
Aanwezig: dinsdag  
Onderwijsassistent:  Brigit Riemersma-van Dijk 
Aanwezig: 4 dagen 
Vakleerkarcht gymnastiek: Sietzs Pieksma 
 
Stagiaires  
Wij bieden een leerplek voor stagiaires van NHL/Stenden Pabo (lerarenopleiding) en 
ROC Friese Poort (onderwijsassistenten).  
Dit schooljaar zullen er PABO-studenten in groep 1, 2 en 4/5 werkzaam zijn. In groep 
3 wordt een stagiair onderwijsassistent geplaatst. Via de nieuwsbrief zullen zij zich 
nog aan u voorstellen.   
 
 
 
 
 

   

Team It Foarhûs  
 maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

Groep 1 Juf Laura Juf Laura  Juf  Laura Juf Laura Juf Laura 

Groep 2 Juf Ruth Juf Ruth Juf Rita Juf Ruth Juf Ruth 

Groep 3 Juf Ypie Juf Ypie Juf Geeske Juf Geeske Meester Hylke 

Groep 4 Juf Esther  Juf Esther  Juf Esther/
Meester Hylke   

Juf Gerjanne Juf Gerjanne 

Groep  5-6 Juf Marit Juf Marit Juf Marit Juf Marit Juf Marit 

Groep  7 Meester Erwin Meester Erwin Meester Erwin Meester Erwin Meester Erwin 

Groep 8 Meester Piet Juf Simone Juf Simone  Juf Simone   Juf Simone  



 
  
 
 

Voor schooltijd 
Om 08:20 uur zijn alle leerkrachten  buiten op het plein. Alle leerlingen en ouders blijven 
voor schooltijd buiten.  Om 08:25 uur gaat de eerste bel en begeven de leerlingen zich 
naar de aangewezen verzamelplaatsen op het plein. Vanaf deze plaats worden de leer-
lingen door de leerkracht rustig meegenomen naar binnen. Om 08:30 uur gaat de twee-
de bel en kan er gestart worden met de lessen. Vanaf dat moment start de leertijd voor 
alle leerlingen.   
Ook de leerkrachten van de groepen 1 & 2 zijn buiten vanaf 08:20 uur. De leerlingen uit 
deze groepen hoeven niet te wachten op de bel of bij de verzamelplaats te staan. Zij 
beginnen de dag met een inloop van 08:20 – 08:30 uur. De leerlingen zijn in die tijd vrij 
in het kiezen van het materiaal. Dit inloopmoment is zonder ouders. Dit is anders dan 
dat u voor de coronaperiode van ons gewend was.  
  
Margeuren  
Gedurende het schooljaar zijn er een aantal margedagen ingepland. Deze dagen zijn de 
leerlingen vrij. Wij gebruiken deze dagen voor scholing en ontwikkeling van het team. 
“Onderwijs is een leven lang leren”.  De studiedagen zijn ook te vinden in de kalender.  

  Afmelden van uw kind(eren) 
Wij vragen u bij ziekte of afwezigheid door (tand) artsbezoek dit door te geven aan 
school. ’s Morgens vanaf 08:00 uur zijn we telefonisch bereikbaar. Afmeldingen graag 
voor 08:30 uur doorgeven. Via een broer (tje) of zus (je) kunnen we ook op de hoogte 
worden gebracht van eventuele afwezigheid. We hebben het op school zo geregeld 
dat er elke dag iemand aanwezig is om voor schooltijd de telefoon aan te nemen.   
Het afmelden van uw kind (-eren) mag uiteraard ook via een Parrobericht aan de leer-
kracht doorgegeven worden. Geeft u dit dan door aan de leerkracht die die dag werkt?  
 
Verlofregeling  
Verlof buiten de officiële schoolvakanties om is slechts toegestaan wegens de specifie-
ke aard van het beroep van een van de ouders of verzorgers. Een dergelijk verlof mag 
slechts eenmaal per schooljaar worden verleend voor maximaal 10 schooldagen en 
mag niet plaatsvinden in de eerste twee lesweken van het schooljaar. Het verlenen 
van extra verlof is een taak van de schoolleiding, bestuur en leerplichtambtenaar. Het 
hiervoor bedoelde formulier kunt u via ‘downloads’ op onze website downloaden. 
 
Verlof op grond van gewichtige omstandigheden voor 10 schooldagen of minder per 
schooljaar. 
Dit verlof dient vooraf of binnen twee dagen na het ontstaan van de verhindering aan 
de directeur van de school te worden voorgelegd. 
Een verzoek kan worden ingewilligd op grond van de volgende omstandigheden: 

• Het voldoen aan een wettelijke verplichting. Een en ander zo dit niet buiten de 
lesuren kan geschieden. 

• Verhuizing. 

• Huwelijk van bloed- of aanverwanten. 

• Ernstige ziekte van bloed- of aanverwanten. 

• Overlijden van bloed- of aanverwanten. 

• Bevalling van de moeder, verzorgster of voogdes. 

• Het 25-, 40-, 50- en 60 jarig ambts- of huwelijksjubileum van bloed- of  aanver-
wanten. 

• Het vervullen van plichten voortvloeiend uit godsdienst- of levensovertuiging. 

• Andere dan hierboven genoemde omstandigheden, dit echter slechts in zeer 
bijzondere gevallen. (geen vakantieverlof) 

   

   Schooltijden en vakantierooster 
  Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

Groep 1 - 2 8.30 - 14.15 8.30 - 14.15 8.30 - 12.00 8.30 - 14.15 8.30 - 14.15 

Groep 3 - 8 8.30 - 14.15 8.30 - 14.15 8.30 - 14.15 8.30 - 14.15 8.30 - 14.15 

   Verlof en verzuim   

 Vakantie Vakantierooster 2022-2023 Marge-/studiedagen 

Herfstvakantie 17-10-22 t/m 21-10-22 Vrijdag 23-09-2022 

Kerstvakantie 26-12-22 t/m 06-01-23 Dinsdag 21-02-2023 

Voorjaarsvakantie 27-02-23 t/m 03-03-23 Vrijdag 26-05-2023 

Goede Vrijdag  07-04-2023 Maandag 26-06-2023 

2e Paasdag 10-04-2023 Vrijdag 21-07-2023 

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  



Onze school heeft een schoolcommissie en een medezeggenschapsraad. Beide commissies 
zijn van belang voor de school. Of het nu gaat om paasbroden bakken, organiseren en hel-
pen bij sporttoernooien, het aankleden van de school of het meedenken over onderwijsbe-
leid…………….We doen het samen!  
 
Schoolcommissie 
De schoolcommissie ondersteunt de school bij het organiseren van feestjes en activiteiten.  
Bij het coördineren en ondersteunen van activiteiten kunt u denken aan:  
Hoofdluiscontrole, sporttoernooien uit de sportagenda van sportbedrijf Smallingerland, 
Koningsspelen, Sinterklaasfeest, kerstfeest, paasfeest, avond4daagse, afscheidsavond groep 
8 (de musical avond), laatste schooldag  en schoolfotograaf.  
De schoolcommissie ziet graag dat er aan iedere klas een klassenouder is gekoppeld die 
deelneemt aan de schoolcommissie. Bij activiteiten die schoolbreed georganiseerd worden, 
neemt een juf of meester van de groep contact op met de klassenouder en de klassenouder 
legt de betreffende vraag om ondersteuning in de schoolcommissiegroep. De schoolcom-
missie bepaalt vervolgens gezamenlijk (dan 7 leden) wie de activiteit organiseert en hoe. 
Hulp van alle andere ouders wordt op deze manier een aantal weken voor de start van de 
activiteit gevraagd en niet zoals eerder, aan het begin van het schooljaar. We hopen met 
deze nieuwe manier op een goede bezetting in de schoolcommissie door alle groepen heen. 
Wij kunnen nog steeds klassenouders gebruiken, meldt u zich ook aan?  
Zonder de schoolcommissie zijn wij als school niet in staat om te doen wat we doen. De 
schoolcommissie kunt u bereiken via: sc-itfoarhus@pcbosmallingerland.nl of via de directie 
van school. 

De Medezeggenschapsraad vergadert ca 10 keer dit schooljaar en de Schoolcommissie ver-
gadert 6 keer in het jaar. De vergadering voor beide commissies is op dezelfde avond ge-
pland. De vergadering start om 19:00 uur, de MR start hierbij apart. De schoolcommissie 
start met de vergadering onder leiding van de voorzitter, de directeur is hierbij aanwezig. 
Van 19:30 - 20:00 uur is er een gezamenlijk deel waarin de directie beide geledingen bij-
praat over ontwikkelingen op school. Hierdoor functioneert de schoolcommissie als een 
belangrijke klankbordgroep voor de school.  
De vergaderingen van de MZR zijn openbaar, ‘tenzij over individuele personen wordt gesp-
roken of de aard van een te behandelen zaak naar het oordeel van een derde van de leden 
zich daartegen verzet’. Ouders die punten willen indienen voor de agenda kunnen zich wen-
den  tot de leden via mr.foarhus@pcbosmallingerland.nl of via persoonlijk contact.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

Schoolcommissie & Medezeggenschapsraad  
Medezeggenschapsraad 
De MR is een wettelijk ingesteld ‘beleid toetsend’ orgaan.  De MR bestaat uit 2 
vertegenwoordigers van ouders en 2 vertegenwoordigers van (onderwijzend) 
personeel en zij heeft mede zeggenschap over beleidszaken t.a.v. de school. 
In het kort is de taak van de MZR om de Wet Medezeggenschap op Scholen 
(WMS) op te volgen. In deze wet is geregeld dat ouders en personeel de vol-
gende rechten hebben: 
Informatierecht: De directie is verplicht om aan de MZR informatie te ver-
strekken die zij redelijkerwijs nodig heeft voor het vervullen van haar taken. 
Denk hierbij bv. aan begroting, jaarverslagen, etc. 
Adviesrecht : Voor verschillende onderwerpen heeft de MZR, dan wel het 
ouder- of personeelsdeel van de MZR het recht om advies te geven aan de 
directie. Denk hierbij aan organisatiewijzigingen, het aangaan van samenwer-
kingen, etc. 
Instemmingsrecht :Voor verschillende onderwerpen heeft de MZR, dan wel 
het ouder- of personeelsdeel van de MZR het recht om instemming te geven 
aan de directie. Dit recht is bindend, dus als de MZR niet instemt, kan het be-
leid niet worden uitgevoerd en/of moet worden teruggedraaid. Denk hierbij 
aan schooltijd wijzigingen, ouderbijdrages, etc. 
  
Zitting nemen in de MZR is voor ouders vrijwilligerswerk. De zittingstermijn is 
vier jaar, maar leden kunnen besluiten zich opnieuw verkiesbaar te stellen.  
PCBO Smallingerland e.o., waartoe onze school behoort, heeft ook een GMR: 
een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad, waarin alle scholen van 
PCBO Smallingerland e.o. zijn vertegenwoordigd. Zij hebben dezelfde rol als de 
MZR, maar dan gericht op PCBO Smallingerland e.o.  
Namens onze school vertegenwoordigt Caspar Hoekstra onze school binnen 
de GMR.  

MR Leden ouders MR Leden team 

Rutger Werkhoven (voorzitter) Erwin van Pijkeren 

Berend Bouma  

Leden schoolcommissie   

Maaike Zwart (voorzitter) Thea de Boer (gr 3) 

Anja de Haan  (gr 4)  



 
 
Vanuit het Ministerie krijgen we gelden om het onderwijs te bekostigen. De activiteiten 
die niet direct onderwijs gerelateerd zijn worden niet geldelijk vergoed. Omdat een 
kind veel meer is dan taal en rekenen en wij ons onderwijs daarop willen afstemmen 
vragen we aan ouders om ons daarbij financieel te ondersteunen. Daarnaast is een deel 
van de ouderbijdrage bedoeld voor het schoolreisje / schoolkamp. Met deze bijdragen 
zijn we in staat om voor uw kind(eren) en onze leerling(en) hun schooltijd een rijke 
schooltijd te maken. Voor het incasseren van deze ouderbijdrage is gekozen om zoveel 
mogelijk te werken met automatische incasso’s. U ontvangt van te voren bericht van 
ons over de incasso momenten. Het IBAN nummer van PCBO ’t Foarhûs is: 
NL 91 RABO 0154 3484 06. Als een kind na 1 januari van een schooljaar op school komt, 
wordt daarvan alleen de ouderbijdrage voor het schoolreisje/kamp gevraagd.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sporttoernooien Sportbedrijf Drachten  
Naast het gymmen binnen het rooster zijn er nog andere momenten van sport en spel. 
Dit zijn de  activiteiten, die voor scholen in Smallingerland georganiseerd worden door 
het sportbedrijf buiten schooltijden. Leerlingen die meedoen aan sporttoernooien van 
het Sportbedrijf Drachten, betalen het inschrijfgeld hiervoor zelf, via school, per toer-
nooi waar ze aan meedoen.  
 
Schoolzwemmen  
Wij doen mee met het schoolzwemmen programma van de gemeente.  De gemeente 
Smallingerland stelt het bedrag van de ouderbijdrage voor het vervoer schoolzwem-
men jaarlijks vast. Deze ouderbijdrage wordt apart geïnd. U krijgt hiervoor een nota. 
 
Sam& voor alle kinderen 
Mocht uw kind(eren)  om welke reden dan ook, door de financiële thuissituatie niet 
kunnen meedoen aan activiteiten, dan zijn er vanuit de gemeente Smallingerland op-
lossingen voor dit probleem. Sam& geeft vergoedingen voor sport (zwemles), muziek, 
schoolreis, een verjaardag of een dagje uit. Op www.samenvoorallekinderen.nl staan 
alle vergoedingen op een rij en kunt u of een tussenpersoon een vergoeding aanvra-
gen. 

   
Rapporten 
Twee keer per jaar krijgen de kinderen  een rapport mee naar huis, behalve groep 1, 
die krijgt aan het einde van het 1e jaar hun 1e rapport. In het rapport staan de vorde-
ringen en toetsresultaten vermeld van de kinderen. 
 
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 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. 
Groep 4 t/m 8: 
- September en februari KOP-gesprek  - de gesprekken worden met de leerlingen gevoerd 
Groep 3: 
-September KOP-gesprek - gesprek wordt met de ouders gevoerd 
-Februari KOP-gesprek - gesprek wordt met de leerlingen gevoerd 
Groep 2: 
- September en februari KOP-gesprek  - de gesprekken worden met de ouders gevoerd 
Groep 1: 
-Voor de herfstvakantie huisbezoeken 
-Februari KOP-gesprek—gesprek wordt met de ouders gevoerd 
 
Facultatieve 10-minutengesprekken 
Tijdens de tussenevaluaties in april en november worden er facultatieve 10-
minutengesprekken gepland voor de leerlingen van groep 1 t/m 8. Een moment om 
tussentijds op de hoogte gebracht te worden van de vorderingen van uw kind.  
 
Ouders van de leerlingen van groep 8 worden aan het begin van het schooljaar geïn-
formeerd over de informatie en communicatie rondom het laatste jaar van de basis-
school.  Naast bovengenoemde gesprekken hebben we nog onze thema-avond en de                           
koffiemomenten met de directie, de inloopmomenten en de meedraaiochtenden in 
de onderbouw. We streven naar laagdrempeligheid en korte lijnen; we hebben het 
tenslotte over uw kind!  
 
  
 

   

Contacten  

  Schoolreis    
& kamp 

Activiteiten Zwemgeld Totaal 
ouderbijdrage 

Groep 1 & 2  €    10,00 €     10,00  € 20,00 

Groep 3 & 4  €    35,00 €      10,00     €  23,00  € 45,00 

Groep 5,6,7  €    35,00 €      10,00      € 45,00 

Groep 8  €    75,00 €      10,00      € 85,00 

Geldzaken—Ouderbijdrage 



Voor– en naschoolse opvang 
In De Trisken heeft Kind Vandaag de reguliere buitenschoolse opvang geregeld. Per au-
gustus 2021 is voor zowel de onder– als bovenbouw het Tweespan hiervoor de locatie. 
De pedagogisch medewerkers organiseren diverse activiteiten, maar uiteindelijk mogen 
de kinderen zelf weten wat ze gaan doen, BSO-tijd is immers vrije tijd! Meer informatie 
vindt u op www.kindvandaag.nl of bij een van de pedagogisch medewerkers van locatie  
De Trisken: Lisa: Locatie telefoon: 06-12350063  (bereikbaar tijdens BSO)  Telefoonnum-
mer kantoor: 0512-541810 Mail: bso@kindvandaag.nl 

                                                                                   
Verkeersplan It Foarhûs  
U kunt meehelpen aan het vergroten van de  
veiligheid op en rond school: Kom zoveel mogelijk  
lopend of op de fiets. Wie met de fiets komt, gaat  
via de in- & uitgang bij het fietspad het plein op.  
Wie lopend naar school komt, gaat via de andere  
in– en uitgangen.  Parkeren of kort parkeren/stoppen 
 is op de dorsvloer niet toegestaan. Zoek hiervoor  
een parkeerhaventje op. Spreek goed met uw  
kind (-eren) af waar hij/zij veilig over kan steken  
om bij de auto te komen.  
Wat het parkeren van de fietsen betreft: 
Groep 3/4/5/6 parkeren hun fiets in het huidige fietsvak 
Groep 7/8 parkeren hun fiets in de fietsstrook bij de speelgoedappel op het plein.  
Op het plein wordt overigens niet gefietst.  
 
Leerlingenraad 
We willen de betrokkenheid van de leerlingen vergoten en de verantwoordelijkheid voor 
schoolse zaken bevorderen. Jaarlijks wordt er uit de groepen 5 t/m 8 een vertegenwoor-
diger voor de leerlingenraad gekozen. Waarnaar de leerlingenraad 5 keer per jaar sa-
menkomt, de directeur is hierbij aanwezig. Vooraf aan de vergadering gaan de leerlingen 
bij hun klasgenoten te rade om input te krijgen. Er wordt een agenda opgesteld en de 
voorzitter (één van de leerlingen) leidt de vergadering.  
 
Parro 
De communicatie app Parro is op It Foarhûs het officiële kanaal voor korte, snelle, 
"positieve" berichten. De app wordt gebruikt voor:   
* Nieuwtjes vanuit de groep (eventueel aangevuld met foto’s)   
* Oproepen naar u als ouders voor hulp bij activiteiten van de groep   
* Vraag naar materialen/ het meenemen van spullen  
* Het sturen van een herinnering voor iets    
* Plannen van rapport - & KOP gesprekken  
* Ziekmelding of andere absentie bv. tandartsbezoek mag via de Parro gedaan worden  
  
 
  
 
 
 

   
 
 
 
 

Eten en drinken 
We vinden het belangrijk dat kinderen fruit meenemen voor de pauze. Onder andere naar 
aanleiding van de input van het ouderpanel, vervolgen wij dit schooljaar het traject rond-
om een Gezonde school. Hiermee willen we het belang van gezond eten en gezonde keu-
zes stimuleren. Er zullen ook regelmatig activiteiten gepland worden die hiermee te ma-
ken hebben. Ook bij verjaardagen hebben wij een voorkeur voor gezonde traktaties.  
 
Vervanging  
Als een leerkracht ziek is streven we ernaar om nog voordat de leerlingen op school zijn 
een vervanger te hebben geregeld. De volgende afspraken zijn hiervoor gemaakt: 
-Benadering leerkracht uit het KTO 
-Benadering eventuele duo-collega 
-Benadering leerkrachten uit het team (m.u.v. directie) 
-Mocht er niemand beschikbaar zijn dan bepaalt de directeur of de groep wordt verdeeld 
over andere groepen of dat er gekozen wordt om de groep naar huis te sturen.  
 
Gymnastiek en zwemmen  
Het zwemmen is ingedeeld in 1x een half jaar. Groep 3 en 4 zwemmen het 2e half jaar  
(8 februari - 17 juli) een uur op de woensdag van 11.45—12.45 uur. Voor de zwemlessen 
wordt een beroep gedaan op de ouders van groep 3 / 4 om ons te assisteren bij de bege-
leiding van het zwemmoment. Dit betreft dan toezicht bij de kleedkamers en de begelei-
ding van het heen en weer reizen. 
 
Gym dinsdag: 9.00-9.45  groep 3, 9.45-10.30 groep 4 
Gym woensdag: 9.15-10.00 groep 5/6, 10.00-10.45  groep 7, 11.30-12.15 groep 8  
 
Alles op Wielendag  
Sinds een aantal jaren hebben wij een Alles op Wielendag ingevoerd.  Naast de Alles 
op Wielendag hebben wij de volgende afspraken met de leerlingen gemaakt:  
- Steps, skateboards, skeelers enz. mogen wel, maar dan alleen om hier mee op school te 
komen. Tijdens de pauzes worden deze niet gebruikt.  Kortom: vervoer dus wel, spelen 
onder schooltijd niet.    
- “Alles op wielen” wordt geparkeerd bij de fietsen.  Skeelers kunnen in de gang onder de 
jassen gezet worden.   
- 1 dag in het jaar organiseren we een “Alles op wielendag” waarbij er tijdens de pauzes 

WEL mee gespeeld kan worden.  
Schoenen  
Vanaf groep 4 doen de kinderen hun schoenen uit in school. In de groepen 1,2 en 3 mogen 
de kinderen de schoenen aanhouden.  

Wat u verder nog moet weten…  Diversen  



Augustus 2022 

PCBO ‘t Foarhûs: een vruchtbare bodem voor een rijke oogst 

tel.: 0512 - 545404 

 wk maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag 

30   
 

 
 

 
 
 

 
 
 

  

31 1 
  
Zomervakantie 

2 
 
Zomervakantie 

3 
 
Zomervakantie 

4 
 
Zomervakantie 
 

5 
 
Zomervakantie 

6 7 

32 8 
 
Zomervakantie 

9 
 
Zomervakantie 

10        
 
Zomervakantie 

11 
 
Zomervakantie 
 

12 
 
Zomervakantie 

13 14 

33 15 
 
Zomervakantie 

15 
 
Zomervakantie 
 
 

17 
 
Zomervakantie 

18 
 
Zomervakantie 

19 
 
Zomervakantie 

20 
 
 
 

21 
 
 

34 22 
 
Zomervakantie 

23 
 
Zomervakantie 

24 
 
Zomervakantie 

25 
 
Zomervakantie 

26 
 
Zomervakantie 

27 28 

35 29 
1e schooldag 
Goudenweken t/m 9 sep-
tember 

30 31     

35    
 
 
 
 

    
Notities: 



September 2022 
tel.: 0512 - 545404 

PCBO ‘t Foarhûs: een vruchtbare bodem voor een rijke oogst 

 wk maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag 

35    1 2 3 4 
 
KSG dienst 11.00 uur 

36 5 
 

6 7 
 

8 9 10 11 

37 12 
Deze week: 
KOP-gesprekken alle groe-
pen 
 

13 
 
 
 
Juf Esther Jarig! 

14 
 

15 
 

16 17 18 
 

38 19 
 

20 
 
Prinsjesdag  

21 22 
 

23 
 
Studiedag 
Juf Laura jarig! 

24 25 
 

39 26 
MR/SC vergadering 
 

27 
Kanoën gr 7 en 8 

28 29 30   

    
 
 
 
 
 

    
Notities: 



Oktober 2022 
tel.: 0512 - 545404 

PCBO ‘t Foarhûs: een vruchtbare bodem voor een rijke oogst 

 wk maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag 

39  
 

  
 

  1 2 

40 3 
 
Maandopening, groep 7 

4 
Dierendag 

5 
 
Dag van de leraar 

6 7 8 
Sportagenda: 
Gymsports 

9 

41 10 11 
 

12 
 

13 
 

14 15 
 
 
Juf Simone jarig 

16 
 

42 17 
Herfstvakantie 

18 
Herfstvakantie 

19 
Herfstvakantie 
 
 

20 
Herfstvakantie 

21 
Herfstvakantie 

22 23 

43 24 25 26 
 

27 28 
09.00 uur Verkeerstuin 
groep 7 
 

29 30 
Start wintertijd  
 

44 31 
MR/SC vergadering 
 

      

        Notities: 



November 2022 
tel.: 0512 - 545404 

PCBO ‘t Foarhûs: een vruchtbare bodem voor een rijke oogst 

 wk maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag 

44  1 
8.30-9.30 uur: Ouderkanjer-
les  

2 3 4 5 6 
 

45 7 8 9 10 11 12 13 
 

46 14 15 
08:10-08:25 uur: In-
loopochtend ouders gr 3 t/
m 8 (leerlingenwerk bekij-
ken) 
Sportagenda: 15 t/m 17-11: 
Bowlen (7-8) 

16 17 18 19 20 
 

47 21 22 23 
 

24 
 

25 26 27 
Sportagenda: Aangepaste 
sporten (3-8) 

48 28 
Deze week: facultatieve ouder-
gesprekken gr 1-8 
Maandopening/advent groep 4 
 

29 30 
Sportagenda:  
Zelfverdediging (3-8) 

    

 
Notities: 



December 2022 
tel.: 0512 - 545404 

PCBO ‘t Foarhûs: een vruchtbare bodem voor een rijke oogst 

 wk maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag 

48  
 

  1 
 

2 
09.00 uur Verkeerstuin 
groep 7 

3 4 

49 5 
 
Sinterklaas 

6 7 8 
 

9 
 

10 
 

11 

50 12 
 
MR/SC vergadering 

13 
 

14 
Sportagenda:  
Zaalkorfbal (4-6) 
 

15 16 
 

17 18 

51 19 20 21  22 
 
Kerstviering 

23 24 
 
 

25 
 
1e Kerstdag 

52 26 
2e Kerstdag 
Kerstvakantie 

22 
 
Kerstvakantie 

28 
Juf Maria  jarig!  
Kerstvakantie 

29 
 
Kerstvakantie 
 

30 
 

31  

        Notities: 



Januari 2023 
tel.: 0512 - 545404 

PCBO ‘t Foarhûs: een vruchtbare bodem voor een rijke oogst 

 wk maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag 

52       1 

1 2 
Kerstvakantie 

3 
Kerstvakantie 

4 
Kerstvakantie 

5 
Kerstvakantie 

6 
Kerstvakantie 

7 8 

2 9 
 
Zilveren weken t/m 20 
januari 

10 
 

11 12 
 

13 14 15 
 

3 16 
Maandopening groep 5/6 

17 
 

18 
Sportagenda: Evi’s beweeg-
avontuur (peuters-1-2) 

19 20 21 22 

4 23 
 
Deze week: 
Afname CITO-toetsen 

24 25 26 
 

27 
 
09.00 uur Verkeerstuin 
groep 7 

28 
 

29 
 
Juf Geeske jarig!  

5 30 
Deze week: 
Afname CITO-toetsen 
Meester Erwin jarig!  
MR/SC vergadering 

31      

        

Notities: 



Februari 2023 
tel.: 0512 - 545404 

PCBO ‘t Foarhûs: een vruchtbare bodem voor een rijke oogst 

 wk maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag 

5   
 

1 
Sportagenda:  
Zwemsporten (5-8) 

2 3 4 5 

6 6 
 
Maandopening, groep 8 

7 
 

8 9 10 11 12 

7 13 
 
Deze week: 
Adviesgesprekken gr. 8 
KOP-gesprekken 

14 15 
Sportagenda:  
Dansen (3-8) 

16 17 18 
 

19 
 

8 20 
 
Deze week: 
KOP-gesprekken gr 1 t/m 8 

21 
Studiedag, leerlingen vrij 

22 23 
 

24 
 
Rapport mee 
 

25 26 

9 27 
Voorjaarsvakantie 

28 
Voorjaarsvakantie 

1 2 3 4 5 

        

Notities: 



Maart 2023 
tel.: 0512 - 545404 

PCBO ‘t Foarhûs: een vruchtbare bodem voor een rijke oogst 

 wk maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag 

9   
 

1 
Voorjaarsvakantie 

2 
Voorjaarsvakantie 

3 
Voorjaarsvakantie 

4 5 

10 6 
 
 

7 
 

8 9 10 
 
09.00 uur Verkeerstuin 
groep 7 

11 12 
 

11 13 
 
MR/SC vergadering 

14 
 

15 
Sportagenda: 
Racketsporten (3-8) 
 

16 
8.30-9.30 uur: Ouderkanjer-
les  

17 18 
 

19 
 

12 20 21 22 23 24 25 26 
-Start Zomertijd  
 

13 27 28 
 

29 
08:10-08:25 uur: In-
loopochtend ouders gr 3 t/
m 8 (leerlingenwerk bekij-
ken) 
Sportagenda: Ball Sports 
Day (3-8) 

30 31   
 

        
Notities: 



April 2023 
tel.: 0512 - 545404 

PCBO ‘t Foarhûs: een vruchtbare bodem voor een rijke oogst 

 wk maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag 

13     
 

 1 
 

2 

14 3 4 5 
Sportagenda: 
Voetbal Skills Games (3-8) 

6 
Paasviering 

7 
Goede Vrijdag 

8 9 
 

15 10 
2e Paasdag 

11 
Deze week: 
Facultatieve oudergesprek-
ken gr 1 t/m 7 

12 13 
Ontruimingsoefening 

14 
09.00 uur Verkeerstuin 
groep 7 

15 
 

16 
 

16 17 
MR/SC vergadering 

18 19 
IEP Eindtoets groep 8 
Sportagenda: 
Voetbal (7-8) 

20 
IEP Eindtoets groep 8 

21 
Koningsspelen 

22 
 

23 

17 24 
Meivakantie 

25 
Meivakantie 
 
 

26 
Meivakantie 

27 
Koningsdag 
 

28 
Meivakantie 

30  

        
Notities: 



Mei 2023 
tel.: 0512 - 545404 

PCBO ‘t Foarhûs: een vruchtbare bodem voor een rijke oogst 

 wk maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag 

17      
 

  
 

18 1 
 
Meivakantie  
 

2 
Juf Gerjanne jarig!  
Meivakantie  
 

3 
 
Meivakantie  
 

4 
Dodenherdenking  
Meivakantie  

5 
 
Meivakantie  

6 
 
Juf Ruth jarig!  

7 
 

19 8 9 
 

10 
 
Juf Ypie jarig!  

11 
 

12 
 
09.00 uur Verkeerstuin 
groep 7 

13 14 
 
Moederdag  
 
 

20 15 
 
Maandopening, groep 3 

16 
08:10-08:25 uur: In-
loopochtend ouders gr 3 t/
m 8 (leerlingenwerk bekij-
ken) 

17 
Sportagenda: 
Veldkorfbal (5-8) 

18 
 
Hemelvaartsdag 

19 
 
Vrije dag na Hemelvaart 

20 
 

21 

21 22 
Deze week: 
Afname CITO-toetsen 
MR/SC vergadering 
Sportagenda:  
Avond4daagse 

23 
 
 
 
Sportagenda: 
Avond4daagse 

24 
 
 
 
Sportagenda: 
Avond4daagse 

25 
09.00 uur Verkeerstuin 
groep 7 
 
Sportagenda: 
Avond4daagse 

26 
Margdedag: 
Adeniumdag personeel, lln 
vrij 
 

27 28 
 
1e Pinksterdag 

22 29 
2e Pinsterdag 

30 
Deze week: 
Afname CITO-toetsen 
Juf Inge jarig!  

31 
Sportagenda: 
4x4 voetbal (3-6) 

    

        Notities: 



Juni 2023 
tel.: 0512 - 545404 

PCBO ‘t Foarhûs: een vruchtbare bodem voor een rijke oogst 

 wk maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag 

22  
 

  1 
 

2 3 4 

 23 5 
 
Maandopening, groep 1 

6 
8.30-9.30 uur: Ouderkanjer-
les  

7 
Sportagenda: 
Atletiek (3-7) 

8 9 10 11 
 

24 12 13 14 15 16 17 18 
Vaderdag 
 

25 19 
 
MR/SC vergadering 

20 21 
 
Kamp groep 8 

22 
 
Kamp groep 8 

23 
 
Kamp groep 8 
Schoolreis groep 1/2 

24 
 

25 

26 26 
 
Studiedag, leerlingen vrij 

27 
 
Maandopening ,groep 2 

28 
Sportagenda: 
Adventure Trail (5-8) 

29 30   

        
Notities: 



Juli 2023 
tel.: 0512 - 545404 

PCBO ‘t Foarhûs: een vruchtbare bodem voor een rijke oogst 

wk maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag 

26    
 

  1 2 

27 3 
Deze week: 
Facultatieve oudergesprek-
ken groep 1 t/m 7 
Schoolreis groep 3 en 4 

4 
08:10-08:25 uur: In-
loopochtend ouders gr 3 t/
m 8 (leerlingenwerk bekij-
ken) 

5 6 
Schoolreis groep 5/6 en 7 

7 8 
 

9 

28 10 
Sportagenda: 
Beweegweek (5-8) 
 

11 
Sportagenda: 
Beweegweek (5-8) 

12 
Sportagenda: 
Beweegweek (5-8) 

13 
Sportagenda: 
Beweegweek (5-8) 

14 
Rapport mee 

15 
 

16 
 

29 17 18 19 
Musical / afscheidsavond 
groep 8 

20 
Laatste schooldag  

21 
 
Studiedag, lln vrij 

22 
Zomervakantie t/m 1-9-
2023 

23 

30 24 
Zomervakantie 

25 
Zomervakantie 

26 
Zomervakantie 

27 
Zomervakantie 

28 
Zomervakantie 

29 
 

30 

 
31 

31 
Zomervakantie 

      

        

Notities: 




