
   ‘Fierkrachtnieuws’ 

Schooljaar: 2022-2023 

Datum: 26 augustus 2023 

 

In dit nummer o.a.: 

- Agenda 

- Directiepraat 

 

Agenda 

Maandag 29 augustus 2022 Weer naar school 

Donderdag 1 september 2022 14.30 uur – 18.00 uur gesprekken ouders obs 
Opstap 

Maandag 5 september 2022 2022 14.30 uur – 18.00 uur gesprekken ouders obs 
Thrimwalda 

Maandag 12 september 2022 14.30 uur – 18.00 uur gesprekken ouders obs It 
Kruired 

Donderdag 15 september 2022 14.30 uur - 18.00 uur gesprekken ouders obs 
Sinnehonk 

Maandag 19 september 2022 Fierkrachtmiddag – Kinderen vanaf 12.00 uur 
vrij 

 

Directiepraat 

Mijn allereerste directiepraat voor de Fierkrachtscholen waarin ik mezelf allereerst kort aan u zal 

voorstellen. Mijn naam is Fancy Hoekstra. Samen met mijn man Pascal en dochters Annerixt (11) en 

Yfke (8) woon ik in Dwingeloo.  

Vacature – Ruim voor de zomer zag ik de vacature als clusterdirecteur voor de Fierkrachtscholen 

voorbij komen en werd ik direct enthousiast. Ondanks ik iedere dag met enorm veel plezier als 

directeur van obs De Toekan en als coördinator van het IKC Wolderwijs naar mijn werk ging, lonkte al 

enige tijd een nieuwe uitdaging. Na het eerste sollicitatiegesprek werd mijn enthousiasme alleen 

maar groter en was ik dan ook heel blij dat ik na het tweede gesprek en een assessment aangenomen 

werd voor de functie.  

Heel anders dan in mijn vorige functie zal ik als clusterdirecteur van Fierkracht niet iedere dag 

aanwezig zijn op de scholen. Dat zal voor mij wennen zijn, echter met Froukje en Jacoba als twee 

kanjers van adjunct – directeuren naast mij, heb ik er alle vertrouwen in dat ook zonder mijn 

aanwezigheid de scholen prima aangestuurd zullen worden.   

 

 

 



De eerste periode tot de herfstvakantie probeer ik iedere week twee dagdelen op de scholen 

aanwezig te zijn. De planning voor de eerste twee weken zal er als volgt uitzien: 

Week 35 

 ochtend middag 

Maandag Thrimwalda It Kruired 

Dinsdag Opstap Sinnehonk 

Woensdag Sinnehonk Thrimwalda 

Donderdag It Kruired Opstap 

 

Week 36 

 ochtend middag 

Maandag Opstap Thrimwalda 

Dinsdag It Kruired Opstap 

Woensdag Sinnehonk Sinnehonk 

Donderdag Thrimwalda It Kruired 

 

Door bovenschoolse verplichtingen, denk bijvoorbeeld aan het directieoverleg, scholingsmomenten 

voor de directeuren en/of andere afspraken zal dit niet altijd lukken. Om die reden zullen Froukje en 

Jacoba het eerste aanspreekpunt zijn voor u. Op de vrijdagen werk ik vanuit huis.  

Kennismaken – Toch zou ik ook heel graag met u willen kennismaken. Dit kan door elkaar de hand te 

schudden of te groeten in de ochtend op het plein, maar ook wil ik u de mogelijkheid geven kennis 

met mij te maken middels een kennismakingsgesprek. In de basis heb ik hiervoor vier middagen 

ingepland, echter past het u niet op deze middag en zou u wel graag een kennismakingsgesprek 

willen, mail me dan even voor het maken van een afspraak op een ander moment.  

Hierbij de link om u in te tekenen voor het kennismakingsgesprek:  

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1dEWa2l2-

xmB0hb4XC98TIbZAVXmvJFcrJQOz0TBRI2I/edit?usp=sharing 

Middels de link wordt u doorgestuurd naar een spreadsheet. Onderin vindt u de namen van de vier 

scholen, zie ook groene pijl hieronder. Wanneer u op de schoolnaam van uw kind(eren) klikt, komt u 

bij de gewenste intekenlijst.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1dEWa2l2-xmB0hb4XC98TIbZAVXmvJFcrJQOz0TBRI2I/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1dEWa2l2-xmB0hb4XC98TIbZAVXmvJFcrJQOz0TBRI2I/edit?usp=sharing


Verder wil ik, ondanks mijn niet altijd aanwezigheid, wel zichtbaar zijn als clusterdirecteur door 

wanneer dat nodig is, bereikbaar te zijn voor u. U mag mij altijd mailen, bellen of een berichtje sturen 

via de app. Hieronder vindt u mijn contactgegevens.  

Ook zal ik u proberen zoveel als mogelijk op de hoogte te houden van alle ontwikkelingen waar we 

vol trots met de teams van Fierkracht aan werken. Allen zijn we ervan overtuigd dat we door het 

versterken van de samenwerking op diverse vlakken ervoor kunnen zorgen dat we uw kind(eren) 

goed onderwijs kunnen blijven bieden. De naam Fierkracht zegt het al ‘Samen staan we sterk!’  

 

Contactgegevens 

Mail:  fancy.hoekstra@opo-furore.nl 

Telefoon: 0657336920 

 

 

 

Vakantie – Na dit weekend is de vakantie voor de kinderen weer voorbij. De teams zijn de afgelopen 

week alweer enthousiast aan de slag geweest met de voorbereidingen voor weer een nieuw 

schooljaar. Vakantie is heerlijk, maar om op maandag 29 augustus de schooldeuren te openen en de 

kinderen te mogen ontvangen is ook weer genieten.  

Namens alle collega’s van Fierkracht: ‘Tot volgende week, we hebben er weer zin in!’ 

Fancy Hoekstra 
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