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Nieuwe leerlingen:     

We heten welkom: Wout Dijkstra en Djurre Faber (beiden in groep 1). We wensen hen een fijne tijd 

toe bij ons op school. 

 

Personeel 

Na de Kerstvakantie heeft juf Saskia Ploeg - van Arum, leerkracht groep 7/8, haar werkzaamheden - 

na een langdurig zwangerschapsverlof en later het bevallingsverlof – weer opgepakt. We wensen haar 

ook vanaf deze plaats weer veel werkplezier toe. 

Vorige week is Harm Kappe, LIO = Leraar in Opleiding, begonnen met het laatste deel van zijn 

opleiding. Hij dient het komende halfjaar drie dagen in de week voor de klas te staan met minstens 

20 leerlingen. Daarom is groep 6/7 op maandag t/m woensdag bij hem in het lokaal. We wensen hem 

een fijne tijd toe! Derhalve heeft Juf Hanneke op deze dagen alleen groep 8 en juf Rennie alleen 

groep 5. 

  

MR, het nieuwe lid stelt zich voor: 

Mijn naam is Hilda Bosma en sinds het schooljaar 2019-2020 zit ik in MR als voorzitter. 

Met een achtergrond in het onderwijs vertegenwoordig ik de komende jaren de ouders van onze 

school. Op een positief kritische manier breng ik onderwerpen ter sprake en adviseer (en soms beslis) 

ik mee. 

Ik vind het belangrijk om te weten wat er onder de ouders speelt, dus spreek mij aan op het 

schoolplein of neem contact met mij op als je vragen of onderwerpen voor de MR hebt. Dit kan gaan 

over beleidszaken, de kwaliteit van het onderwijs of andere zaken die op school spelen. Alles in het 

belang van goed onderwijs voor onze kinderen! 
 

Ouderbijdrage  

Met de vrijwillige ouderbijdrage bekostigen we diverse zaken, zoals schoolreisjes, schoolkamp, 

schoolschaatsen en de kosten rond Kerst en Sinterklaas. Velen van u hebben deze al betaald, echter 

een aantal nog niet. De kosten van de Sint en Kerst zijn geweest. Andere kosten komen weer in beeld. 

We roepen degenen op die nog niet hebben betaald dit alsnog te doen. U kunt dat doen op: NL32 

RABO 0349 5013 43 t.n.v. CBS de Foareker o.v.v. ouderbijdrage voor de naam /namen van 

uw kind(eren).  

De bedragen zijn: Groep 1/2: € 70,00; Groep 3 t/m 6: € 80,00 en groep 7/8: € 90,00 

 

NB 

Voor kleuters die na 1 januari 2020 op school zijn gekomen geldt dat ze de helft van de bijdrage 

betalen. Dit bedrag is de helft van € 70,00, dus € 35,00. 

 

Verlof reminder !!! 

Het komt helaas steeds vaker voor dat we een mededeling krijgen dat leerlingen afwezig zijn. 

Indien u verlof voor uw kind(eren) wilt, welk verlof dan ook, dient u altijd een verzoek hiertoe bij de 

directeur van de school in te dienen. Dit mag telefonisch, maar het liefst schriftelijk daar hij niet de 

hele week op school is. Hij checkt regelmatig de mail op zijn “vrije” dagen. 
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150-jarig bestaan 

Het christelijk onderwijs in Easterein bestaat 150 jaar. We gaan vanzelfsprekend aandacht aan dit 

prachtige jubileum schenken. Dit gaan we doen in de laatste schoolweek van dinsdag 30 juni t/m 

donderdag 2 juli. De voorbereidingen van het programma zijn al gestart. U wordt op de hoogte 

gehouden.   

 

Belangrijke mededelingen 

 

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

• Voorjaarsvakantie: zaterdag 15 t/m zondag 23 februari; museumbezoek zie de afbeelding 

• MR en OR: maandag 16 maart 2020 in school.  

• Himmeldei: op woensdag 18 maart 2020 gaan de leerlingen van onze school in groepjes door 

Easterein om het zwerfafval op te ruimen.  

 

 

 


