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Afscheid leerlingen:     

We nemen afscheid van Tijs en Jurre van der Meulen. Zij verhuizen naar het mooie eiland Texel. Ze 

gaan vanaf maandag 19 oktober 2020 naar pcbs De Fontein in Den Burg. We wensen ze veel plezier 

en succes toe op hun nieuwe school.  

 

Personeel:  

U bent op de hoogte van het feit dat Jan Keuning per 1 januari 2021 met pensioen gaat. De laatste 

weken is het Team samen met het Bestuur met zijn opvolging aan de slag gegaan. We kunnen u 

mededelen dat mevr. Lineke Bakker de nieuwe directeur gaat worden. Zij is al een hele tijd directeur 

bij onze Stichting. Tot vorig jaar nog directeur van de Reinboge in Hilaard en zij is en blijft directeur 

van de Oerdracht in Exmorra. Ze gaat derhalve beide scholen leiden. De komende weken wordt de 

nieuwe directeur in gewerkt op haar nieuwe school en we wensen haar ook vanaf deze plaats een 

fijne tijd toe op De Foareker. 

We hebben vorige week afscheid genomen van mevr. J. Tuinstra-Mollema, zij was 18 jaar 

schoolschoonmaakster bij ons aan school. We hebben haar hartelijk dank gezegd voor al het 

schoonmaakwerk, dat altijd prima verzorgd was, in al die jaren die ze samen met mevr. G. van Dijk-

Wiersma dit heeft verzorgd. We wensen haar ook vanaf deze plaats nog veel geluk in goede 

gezondheid toe. 

Mevr. A. Postma was haar vervangster tijdens haar afwezigheid en sinds 1 augustus 2020 is zij in 

vaste dienst bij onze Stichting CBO De Greiden. We wensen haar een fijne tijd toe bij ons aan school.   

 

Kerstgeschenk voor de leerlingen:  

Sinds mensenheugenis krijgen de kinderen van onze school als kerstgeschenk een boek. Om 

verschillende redenen komt daar dit jaar verandering in. Allereerst werd het de afgelopen jaren 

steeds lastiger om voor een richtprijs van 7,50 een geschikt kinderboek te vinden.  

Daarnaast brengt de ‘bieb op school’ vanaf dit schooljaar kosten met zich mee, de eerste twee jaren 

was dit gratis. In de ‘bieb’ mogen alle leerlingen wekelijks een nieuw boek kiezen. Het kost 10 euro 

per leerling per jaar, betaald uit de ouderbijdrage. We zien in school dat door de ‘bieb op school’ het 

lezen enorm wordt gestimuleerd. In de ouderraad en in het team is hier over gesproken en hebben 

we het Kerstboek afgewogen tegen de boeken die de kinderen wekelijks kunnen lenen het schooljaar 

door. Besloten is dat de kinderen met de Kerst een ander cadeau als blijvende herinnering aan cbs De 

Foareker krijgen.  

 

1 Oktober-telling: 

Al jaren is er een dalende lijn in leerlingenaantal. Op 1 oktober 2020 hadden we 78 leerlingen. Dit 

aantal bepaalt de formatie voor het schooljaar 2021-2022. Dit zal zeker personele gevolgen hebben. 

Op 1 oktober 2019: 88; op 1 oktober 2019: 91. T.o.v. het vorige schooljaar zijn we dus gedaald met 

10 leerlingen. 

De prognoses voor onze school zijn: 2021:73; 2022: 67; 2023: 67; 2024: 65; 2025: 66; 2026: 65. 

Het lijkt er op dat we gaan stabiliseren op circa 65 leerlingen. 

 

In- en uitgaan na de herfstvakantie 

Alle kinderen mogen vanaf 8.05 uur weer op het plein. De kinderen gaan nog steeds op dezelfde tijd 
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naar binnen. Groep 1/2 om 8.05; groep 3/4 om 8.15 uur; groep 5/6 om 8.10 uur en groep 7/8 om 

8.20 uur. 

Wanneer de kinderen op het plein zijn, hebben we ons plein als volgt verdeeld, de groepen moeten 

namelijk niet mixen: groep 3/4 op het kleine plein bij de zandbak; groep 5/6 op het deel van het 

plein bij de glijbaan; groep 7/8 het deel bij de basketbalpaal. De Pannakooi en de tafeltennistafel 

worden nog niet gebruikt voor schooltijd. 

Op deze wijze wachten de kinderen niet langer buiten de hekken, dit is een veel veiliger oplossing. 

Wilt u uw kind(eren) niet te vroeg naar school sturen. Wilt u ook uw kind(eren) melden dat ze niet 

mogen fietsen op het schoolplein. 

Bij hevige regenval zullen de deuren van de school eerder open gaan. 

Bij het uitgaan hanteren we nog steeds dezelfde tijden. De kinderen mogen na schooltijd nog steeds 

niet op plein zijn. 

 

Ouderbijdrage (vrijwillig):  

Kerst en Sinterklaas zijn in aantocht. Er zijn ook al weer uitstapjes gemaakt, ook hebben we ons weer 

ingeschreven voor culturele activiteiten, het Schoolschaatsen staat te beginnen en de muzieklessen in 

groep 5 zijn ook al weer begonnen. volgen vanzelfsprekend weer de diverse nota’s n.a.v. de diverse 

activiteiten. Daarom vragen we u de vrijwillige ouderbijdrage voor het schooljaar 2020-2021 te 

voldoen. We hopen dat dit schooljaar wel alles door kan gaan! 

 

De bedragen blijven ten opzichte van vorig schooljaar gelijk: 

 

groep 1/2:         € 70,00     

groep 3 t/m 6:   € 80,00 

groep 7 en 8:     € 90,00 

 

U kunt het bedrag in één keer op het banknummer NL32 RABO 0349 5013 43 t.n.v. CBS de Foareker 

o.v.v. ouderbijdrage 2020-2021 voor de naam /namen van uw kind(eren) overmaken. Bij voorbaat 

onze hartelijke dank. 

 

Kinderboekenweek 

Zie voor de start van de Kinderboekenweek onze website, het kopje nieuws. Overige informatie wordt 

gedeeld via Klasbord.  

 

Studiedagen voor het personeel (als reminder): 
Er zijn dit schooljaar vier studiedagen voor het personeel en die dagen zijn de leerlingen soms de 

hele dag en soms de halve dag vrij. 

 

Woensdag  4 november 2020, vanaf 12.00 uur. De leerlingen komen dus eerder uit. 

Woensdag  3 februari 2021, de kinderen zijn de gehele dag vrij. 

Woensdag  31 maart 2021, vanaf 12.00 uur. De leerlingen komen dus eerder uit. 

Woensdag  23 juni 2021, de kinderen zijn de gehele dag vrij. 

 

Belangrijke data: 

 

• Studiedagen: zie het kopje studiedagen hier boven. 

• Vergadering MR en OR: woensdag 28 oktober 2020, aanvang 20.00 uur hopelijk in school, 

anders via Microsoft Teams. 

• Herfstvakantie: zaterdag 10 t/m zondag 18 oktober 2020.  
 

NB. De website van onze school: www.foareker.degreiden.nl is weer bijgewerkt. 

 

Uitnodiging van het beweegteam Súdwest Fryslân (op verzoek in deze nieuwsbrief 

geplaatst) 

 

 

http://www.foareker.degreiden.nl/
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**Uitnodiging** 
  

Springkussenfestijn Outdoor 

Op donderdag 15 oktober wordt er een Springkussenfestijn Outdoor georganiseerd op het sportpark 

Schuttersveld in Sneek. Alle jongens en meisjes tussen 4 en 12 jaar zijn van harte welkom om te 

komen springen, rennen en klimmen! Lekker buiten spelen voor veel beweegplezier.  

  

Actief spelen 

Bijna de helft van de Nederlandse kinderen beweegt te weinig. Te weinig beweging is slecht voor de 

gezondheid. Vooral als kind in het ontzettend belangrijk zoveel mogelijk te bewegen voor de fysieke 

en cognitieve ontwikkeling. Een kind moet minstens elke dag een uur aan matig intensieve 

inspanning. Kom naar het springkussenfestijn en ga één uur lang spelen en springen. 

  

Wil je meedoen? 

Vanwege de corona maatregelen is het dit jaar noodzakelijk om je op te geven. Klik op de 

onderstaande link voor meer informatie, kosten en opgave; 

https://beweegteamsudwestfryslan.nl/activiteit/springkussenfestijn/ 

 
 
Met vriendelijke groet, 
Beweegteam Súdwest-Fryslân  
Buurtsportcoaches 

 

 

https://beweegteamsudwestfryslan.nl/activiteit/springkussenfestijn/

