
                                                                                                                                                

   
CBS "De Foareker"  
Skoallestrjitte 19,  
8734 GL  Easterein, 
 (0515) 33 22 75,  

e-mail : info@foareker.nl 
website : www.foareker.nl  

 
    

_____________________________________________________________________________

  

We willen u graag op de hoogte houden… 

 

.. daarom ontvangt u deze nieuwsbrief, waarin u geïnformeerd wordt over allerlei zaken, die voor u 

belangrijk kunnen zijn. In deze nieuwsbrief onder andere belangrijke data (zoals oudergesprekken, 

ouderavonden) en informatie rond schoolschaatsen, schooltijden en luizencontrole. 

Er verschijnen gemiddeld 9 nieuwsbrieven per schooljaar. Deze krijgt u zoals u gewend bent via de 

mail toegestuurd. 

We hopen dat we met elkaar een fijn schooljaar mogen meemaken. 

 

-------------------------- 

Nieuwe leerlingen:     

We heten welkom: Aise Bouma en Niels van der Laan (beiden in groep 1). We wensen hen een fijne 

tijd toe bij ons op school. 

 

Personeel:  

Wijziging: Juf Rennie Landman werkt op maandag t/m woensdag en juf Heleen Rijpma op woensdag 

t/m vrijdag in groep 5/6. 

Juf Petra Yntema heeft zoals u weet ontslag genomen per 1 september 2019. Daardoor was ze de 

eerste schoolweek nog bij ons op school. Het kan zomaar gebeuren dat ze als invalster opnieuw bij 

ons op school zal zijn tot het moment komt dat ze naar het buitenland vertrekt.  

Juf Akke Froukje Kuipers is drie dagen (woensdag t/m vrijdag) bij ons school in groep 7/8 tot het 

moment komt dat juf Saskia van der Ploeg weer terug is. Omdat zij een aanstelling bij CBO De 

Greiden heeft van vier dagen is ze ook, indien ze niet hoeft in te vallen op een andere school, op de 

dinsdag bij ons school. 

 

Aanvang van de school: 

We hanteren een continurooster van 8.20 t/m 14.00 uur, waarbij de groepen 1 en 2 op vrijdag vrij 

zijn. 

De bel gaat om 8.15 uur. We vinden het belangrijk dat kinderen nog even kunnen bewegen voordat 

de echte schooldag begint. Daarom blijven de kinderen van de groepen 3 t/m 8 buiten totdat de bel 

gaat. De tassen kunnen aan of op de kapstok buiten worden gehangen of gelegd. 

Vanaf 8.05 uur is er pleinwacht.  

De kleuters, groep 1 en 2, kunnen vanaf 8.05 uur in de klas worden gebracht. 

 

Pauzes 

De pauzes in dit schooljaar zijn gelijk aan die van vorig schooljaar: alle kinderen van de groepen 3 

t/m 8 hebben tegelijk pauze en wel van 10.15 t/m 10.30 uur. Ook tijdens de middagpauze zijn 

dezelfde groepen tegelijk op het plein en wel van 12.00 t/m 12.15 uur. 

 

Pauzehap (eerste pauze 10.15 uur): 
Het is de bedoeling dat de leerlingen fruit of een boterham in de eerste pauze eten. Drinken voor 

deze pauze is niet echt nodig, de kinderen hebben een beker in de klas en kunnen water drinken. 

 

 INFO-blad   
    j.g. 18  nr. 1                   28 -08-2019 



.                                                                                                                                                    

 

 

Lunch op school: 
U geeft uw kinderen alle dagen (op vrijdag groep 1 en 2 niet) een lunchpakket met eten en drinken 

mee.  

In het kader van de gezonde school vragen wij u om kinderen een gezonde lunch mee te geven 

(boterham, cracker, beschuit, muesli). Dat betekent dat de kinderen geen snoep, chips, koeken, 

blikjes, pakjes of flesjes met (prik)limonade mee mogen nemen. 

We willen we daarom u met klem vragen om uw kind(eren) een broodtrommel en een drinkbeker 

(met daarin een zuivelproduct) mee te geven. We willen graag een afvalberg op school voorkomen en 

alle beetjes helpen daarbij. 

Theedoek als placemat 

Alle kinderen hebben bij hun lunchpakket ook een schone theedoek bij zich. Deze wordt gebruikt als 

placemat. De theedoek is hygiënisch, omdat de kinderen geen etenswaren op hun tafelblad hoeven te 

leggen. Daarnaast helpt het enorm bij het opruimen. Hierdoor kunnen de kinderen op tijd aan de 

lessen beginnen. 

 

Luizencontrole 

Dit schooljaar hebben we zoals aan het einde van het vorige schooljaar aan u gemeld is geen controle 

meer op luizen en neten.  

 

Telefoonnummers, emailadres etc.: 
Het kan zo maar zijn dat telefoonnummers etc. zijn veranderd. Wilt u dat dan doorgeven aan de 

leerkracht(en) van uw kind(eren)!  

Verder is van belang dat wij weten wanneer leerlingen na schooltijd naar een oppas gaan. Zou u de 

betreffende dagen willen doorgeven aan de leerkracht samen met het telefoonnummer van deze 

oppas (in geval van ziekte e.d.)? Bij voorbaat onze hartelijke dank. 

 

Schoolschaatsen in de Elfstedenhal in Leeuwarden 

De leerlingen uit de groepen 5 en 6 gaan ook dit jaar weer vijf keer schaatsen in de Elfstedenhal in 

Leeuwarden. Het is steeds op vrijdag en wel van 10.00-10.45 uur. De eerste keer is vrijdag 4 oktober 

2019. De ouders van de kinderen uit de groepen 5 en 6 krijgen hierover binnenkort nadere 

informatie.  

 

Muzieklessen in groep 5 

Maandag 2 september beginnen de muzieklessen in groep 5. Deze worden gegeven door de heer 

Andries Kramer van de muziekschool te Sneek. Het eerste halfjaar krijgen de kinderen lessen AMV en 

het tweede halfjaar gaan ze leren een instrument te bespelen. Daarover volgt later meer informatie. 

 

Schoolgids 

Dit belangrijke document voor het cursusjaar 2019-2020 is bijna gereed. 

Binnenkort zal deze op onze website worden geplaatst. 

 

U heeft vanzelfsprekend recht op een papieren versie. 

Om papier en kopieerkosten uit te sparen geven we op voorhand niet elk oudste kind uit een gezin 

een exemplaar mee. 

 

U kunt via de mail (info@foareker.nl) aangegeven of u een papieren versie van de 

schoolgids wilt ontvangen.  

 

 

Folders: 

Evenals voorgaande jaren krijgt u via uw kind folders om leesboeken aan te schaffen, om een 

abonnement op Taptoe/Okki aan te gaan of Cd-roms te bestellen etc. Wij fungeren slechts als 

“doorgeefluik”, u hoeft zich niet verplicht te voelen om u ergens op te abonneren.  
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Wij, als personeel, bevelen de folders m.b.t. de kinderboeken bij u aan. U weet, net als wij, hoe 

belangrijk lezen voor de persoonlijke ontwikkeling van uw kind is. De uitgevers bieden u op een toch 

wel heel voordelige manier goede kinderboeken aan.  

Tevens vestigen wij uw aandacht op de folders van Instituut Noord, Pica, LOI Kidzz etc. betreffende 

het verkrijgen van een typediploma voor het typen op een toetsenbord. 

 

Vakantierooster in 2019-2020 (rectificatie m.b.t. de dinsdag na de Pinkster): 

 

** Aan de Pinkstervakantie wordt, in tegenstelling tot de vorige nieuwsbrief, dinsdag 2 juni niet 

toegevoegd, dit blijkt namelijk de tweede toetsweek te zijn! 

 

vakantie  van  tot en                 met 

     

Herfstvakantie zaterdag 19 oktober 2019 dinsdag !!!! 29 oktober 2019 

Kerstvakantie  zaterdag 21 december 2020 zondag   5 januari 2020 

Voorjaarsvakantie zaterdag 15 februari 2020 zondag 23 februari 2020 

Paasvakantie vrijdag 10 april 2020 maandag 13 april 2020 

Meivakantie zaterdag 25 april 2020 woensdag !!!!   6 mei 2020 

Hemelvaartsvakantie donderdag  21 mei 2020 zondag  24 mei 2020 

Pinkstervakantie zaterdag 30 mei 2020 maandag !!!! 1 juni 2020 !!! 

Zomervakantie zaterdag     4 juli 2020 zondag 16 augustus 2020 

 

Er is nog één vrije dag over, we gaan later in dit schooljaar bepalen wanneer we die dag gaan 

inzetten. 

 

Studiedagen voor het personeel: 
Er zijn dit schooljaar vijf studiedagen voor het personeel en die dagen zijn de leerlingen dan vrij. 

 

Dinsdag  29 oktober 2019 (Studiedag voor al het personeel van onze Stichting CBO De Greiden)     

De leerlingen zijn de gehele dag vrij.  

Dinsdag  5 november 2019, vanaf 12.00 uur. De leerlingen komen dus eerder uit. 

Donderdag  6 februari 2020, de kinderen zijn de gehele dag vrij. 

Maandag  6 april 2020, vanaf 12.00 uur. De leerlingen komen dus eerder uit. 

Woensdag  17 juni 2020, de kinderen zijn de gehele dag vrij. 

 

Nieuwe website 

We krijgen als school, net als alle andere scholen en het Stafbureau van de Stichting CBO De 

Greiden, een nieuwe website. Technisch gezien zijn de sites klaar, binnenkort zal de oplevering zijn. 

Onze huidige website wordt in de komende tijd niet meer geüpdatet.  

 

 

 

Op de fiets naar school 

In principe gaan alle kinderen binnen de 

bebouwde kom lopend naar school. Dit 

i.v.m. de grootte van ons fietsenhok. 

De volgende uitzondering geldt al jaren: 

de leerlingen uit Hidaard, van het Skrok, 

de Fabrykswei en een deel van de 

Sibadawei, vanaf huisnummer 1 en vanaf 

huisnummer 20, mogen op de fiets naar 

school komen. Vanaf cursusjaar 2010-

2011 geldt daarbij ook nog de volgende 

regel: 

Kinderen uit de groepen 1 t/m 4 uit 

gebied B (zie plattegrond) mogen onder 
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begeleiding van een ouder op de fiets naar school. (We menen dat d.m.v. het toepassen van deze 

regel ook het autogebruik bij school zal afnemen!) Vanaf groep 5 komen alle kinderen, uit zowel A als 

B, lopend naar school 

 

Gymnastiek: 

Op dinsdagmiddag heeft groep 3/4 bewegingslessen in de sporthal. De groep is om 14.00 uur terug 

bij school. 

Op vrijdagmiddag gaan de groepen 5/6 en 7/8 naar de sporthal, de kinderen mogen vandaar om 

14.00 uur naar huis. Indien er geen lessen gymnastiek zijn, krijgt u dat op tijd te horen.  

 

Belangrijke data: 

 

 Studiedagen: zie het kopje studiedagen hier boven. 

 Vergadering MR en OR: maandag 16 september 2019, aanvang 20.00 uur in school. 

 Ouderavond en Informatieavond voor alle ouders: woensdag 25 september 2019 aanvang 

19.30 uur. Er volgt nog een uitnodiging. 

 Kinderboekenweek: woensdag 02-10-19 t/m zondag 13-10-19. Het thema is: ”Reis mee”.  

 Herfstvakantie (is iets verlengd!!): zaterdag 19 t/m zondag 27 oktober 2019, maar er 

worden twee dagen aan gekoppeld, maandag 28 oktober en de studiedag op dinsdag 29 

oktober 2019!!!! 

 


