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Nieuwe leerlingen:     

We heten welkom: Hendrik Jacob de Jong (in groep 1). We wensen hem een fijne tijd toe bij ons 

op school. 
 

Personeel 

Wellicht hebt u het al in de “wandelgangen” gehoord dat Jan Keuning bij bet bestuur van CBO De 

Greiden heeft aangeven dat hij per 1 januari 2021 met vervroegd pensioen zal gaan. Het bestuur en 

het team hebben derhalve ruim te tijd om een nieuwe directeur voor cbs De Foareker te gaan vinden. 

Na ruim 42 jaar in het onderwijs en ook al weer meer dan 18 jaar in Easterein vindt hij het genoeg. 

De tijd om te genieten van het pensioen is daarmee aangebroken.  

Johanna Tuinstra-Mollema, schoonmaakster van onze school, is door een hartoperatie voorlopig uit 

het werk. De operatie is goed geslaagd. Ze moet nu werken aan haar herstel. Ook vanaf deze plaats 

wensen we haar een voorspoedig herstel toe. Haar taak wordt waargenomen door Anita Postma uit 

Easterein. 
 

Als uw kind ziek is 

Indien uw kind ziek is, het komt echt voor, stuur uw kind niet naar school ook al wil uw kind het zo 

graag. Meld hem of haar ziek! 

Alle scholen van CBO DE Greiden hebben vanaf maandag 16 maart jl.  een ‘voorhoofd’ thermometer 

van het bestuur ter beschikking gesteld gekregen. Het team kan hiermee bij de kinderen en 

volwassenen die dat willen of bij twijfel de lichaamstemperatuur meten. Bij ‘verhoging’, dat is bij een 

gemeten temperatuur van 37,5 graden of hoger wordt geadviseerd de persoon thuis extra te 

controleren en wordt gevraagd of deze persoon eerst preventief thuis wil blijven tot er geen sprake 

meer is van ‘verhoging’. (Bij een kind zal er eerst contact worden gezocht met de ouders/verzorgers). 

Bij koorts, dat is vanaf 38 graden, is een persoon ziek en wordt naar huis gestuurd. 
 

Himmeldei 2020:  

Vandaag zouden we de Himmeldei organiseren. Er is besloten deze actie dit jaar helemaal niet te 

laten doorgaan. Volgend jaar maar weer opnieuw bekijken. 
 

Auto’s bij de school reminder 

Wilt u er om denken als u uw kind brengt of laat brengen naar school dat de auto’s geparkeerd 

worden aan de Sjaardaleane, of in de parkeervakken aan de Skoallestrjitte. Dit bevordert de 

veiligheid voor de kinderen die naar school komen en weer om 14.00 uur vertrekken naar huis. Werkt 

u mee? 
 

Belangrijke mededelingen 

 

• Studiedag voor het personeel: op woensdag 8 april 2020 zou er een studiedag voor het 

personeel zijn. Die gaat dan niet door! We houden deze dag binnen deze drie weken.  

• Donderdag 9 april 2020 zouden we de Paaslunch organiseren; we hebben besloten ook deze 

niet door te laten gaan.  

• Paasvakantie: vrijdag 10 april t/m maandag 13 april 2020 

• Meivakantie: zaterdag 25 april t/m woensdag 6 mei 2020 
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