
                                                                                                                                                

   
CBS "De Foareker"  
Skoallestrjitte 19,  
8734 GL  Easterein, 
 (0515) 33 22 75,  
e-mail : info@foareker.nl 
website : www.foareker.nl  

 
    

_____________________________________________________________________________

  

Nieuwe leerlingen:     

We heten welkom: Danian Rijpkema en Jildou Jelsma (beiden in groep 1). We wensen hen een fijne 

tijd toe bij ons op school. 

 

Pannakooi: 

Op woensdag 13 november jl. hebben we een net over de voetbalkooi gespannen. We hopen hiermee 

dat de voetballen niet langer meer voor overlast zorgen. Voorlopig blijft de regel bestaan dat er 

alleen gevoetbald mag worden tijdens de schooluren. 

  
 

Promotiefilm van de bibliotheken Mar en Fean 

Onze school is uitgekozen om de hieraan een bijdrage te geven. Groep 5/6 zal hier aan meewerken. 

Dit staat te gebeuren op maandag 18 november as. 

 

Pauzehap om 10.15 uur 

We zien dat er een groeiend aantal kinderen is dat i.p.v. fruit en/of een boterham koeken etc. 

meeneemt. 

De afspraak is: de leerlingen nemen de hele week fruit voor de ochtendpauze mee naar school.  

Lunch als reminder 

Wij vinden dat wij een gezonde school zijn en daarom vragen we u om kinderen een gezonde lunch in 

een lunchtrommel mee te geven (boterham, cracker, beschuit, muesli). Dat betekent dat de kinderen 

geen snoep, chips, koeken mee mogen nemen. 

 

Kinderen mogen voor de beide pauzes drinken van huis meenemen. Wij raden een gezonde drank aan.  

Omdat we in het kader va de gezonde school, het afval in de vorm van pakjes en blikjes drinken graag 

willen beperken, gaat onze voorkeur gaat in dit geval uit naar een hersluitbare beker. Verpakkingen 

van pakjes, blikjes etc. moeten weer mee naar huis worden genomen.  
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Alle kinderen hebben ook een schoolbeker en kunnen deze beker gebruiken om water te drinken. 

 

Studiedagen: (veranderde data) 

 

Graag noteren in uw agenda: 

 

- De Studiedag op donderdag 6 februari 2020 hebben we verplaatst naar woensdag 5 februari 

2020. 

- De Studiedag op maandag 6 april 2020 hebben we ook verplaatst en wel naar woensdag 8 

april 2020. 

 

Belangrijke data: 

 

• De groepen 5 t/m 8 gaan op woensdag 27 november 2019 naar het Sinteklazemearke in 

Winsum. Dit jaar is de voorstelling Matilde, naar het bekende boek van Roald Dahl.  

• Het Sinterklaasfeest: is op donderdag 5 december 2019. De Sint en zijn Pieten zijn weer bij 

ons op school, ze zijn een lange tijd in de groepen 1/2 en 3/4, ze houden het feest in ons 

Speellokaal. Daarna gaan ze ook even naar de andere groepen. De groepen 5 t/m 8 vieren hun 

Sinterklaasfeest in de eigen klas. 

• Vergadering MR en OR: maandag 9 december 2019, aanvang 20.00 uur in school. 

• De Kerstviering is op donderdag 19 december ’s avonds in het eigen klaslokaal. We gaan met 

elkaar eten in de klas. Binnenkort krijgt u hier allerlei informatie over. 

• Kerstvakantie: zaterdag 21 december 2019 t/m zondag 5 januari 2020. 

• Toetsweken: in week 3 en 4 in het nieuwe jaar.  

• Studiedag: woensdag 5 februari 2020; de kinderen zijn de gehele dag vrij. 

• De Oudergesprekken: zijn op maandag 10 en woensdag 12 februari 2020. 

 


