
   ‘Fierkrachtnieuws’ 

Schooljaar: 2022-2023 

Datum: 28 september 2022 

 

In dit nummer o.a.: 

- Agenda    

- Directiepraat   - Fryske Wiken / onderzoek 

 

Bijlagen: 

- Woudagemaal in herfstvakantie onder stoom 

- Flyer ‘Los op maandag’  

- Flyer korfbalvereniging De Wâlden  

 

 

 

 

 

Agenda* 

Donderdag 6 oktober en vrijdag 7 oktober Fancy afwezig i.v.m. Studie2daagse Directeuren 
Adenium 

Dinsdag 11 oktober Gezamenlijke MR vergadering 
Fierkrachtscholen 

Maandag 17 oktober Herfstvakantie  

Maandag 24 oktober Weer naar school 

Dinsdag 1 november Fierkrachtmiddag, kinderen vrij vanaf 12.00 uur 

Dinsdag 8 november  Gezamenlijke OV vergadering Fierkrachtscholen 

*De genoemde data zijn geldend voor alle Fierkrachtscholen. School specifieke vrije dagen worden in 

de nieuwsbrief van de eigen school gedeeld.  

 

De volgende Fierkrachtnieuwsbrief staat gepland voor week 41! 

 

 

 

 



Directiepraat 

Wat kunnen we terugkijken op een goede start van het schooljaar. We hebben nog even kunnen 

genieten van een aantal zomerse dagen en de regen zorgde vervolgens voor een lekkere verkoeling 

in de scholen. Op de Fierkrachtscholen ervaar ik een hele prettige sfeer. Enthousiaste collega’s, lieve 

kinderen en betrokken ouders.  

Stapje voor stapje leer ik steeds meer ouders e.a. betrokkenen 

kennen. Velen van u heb ik inmiddels al de hand mogen schudden, 

fijn! De komende periode zal ik mezelf voorstellen aan de MR van It 

Kruired en de MR van Sinnehonk, staat er een gezamenlijk MR 

overleg van de Fierkrachtscholen op de planning in oktober en een 

gezamenlijk OV overleg in november. Als directeur van de 

Fierkrachtscholen zal ik in principe bij alle MR vergaderingen 

aanschuiven. Wanneer dit niet lukt, zal Jacoba of Froukje mij 

vervangen.  

In deze nieuwsbrief aandacht voor de Fierkrachtmiddag waar alle collega’s van Fierkracht bij 

betrokken waren en aandacht voor de Fryske Wiken die vorige week gestart zijn op de 

Fierkrachtscholen. Met z’n allen genieten we van alle Fryske lessen en activiteiten! 

Fancy Hoekstra 

 

 

Foto 1: Bezoek Fries Natuurmuseum door   Foto 2: Bezoek Sûckerei door kinderen van  

de kinderen van obs Thrimwalda. Ze waren de  obs Sinnehonk. 

eerste kinderen die de nieuwe expositie ‘Vrijheid,  

vetes en vagevuur’ hebben bezocht.  

 

 

 

 



Fierkrachtmiddag 

Maandagmiddag 19 september waren alle kinderen vrij en hadden de teams een Fierkrachtmiddag. 

Deze middag stond in het kader van een drietal vragen, namelijk:  

1. ‘Waar staan we nu?’  

2. ‘Waar zijn we blij mee als het gaat om Fierkracht?’ 

3. ‘Waar willen we het komende schooljaar / de komende schooljaren mee aan de slag?’ 

 

‘Waar staan we nu?’ 

We zien allen de meerwaarde van een nauwe samenwerking op diverse vlakken. Een meerwaarde 

voor: 

- de collega’s  

Bijvoorbeeld door het kunnen delen van elkaars expertise en het principe ‘van en met elkaar 

leren’. 

 

- voor de scholen  

O.a. door op financieel vlak of op personeel vlak de samenwerking op te zoeken. U zult zich 

misschien afvragen waar moet ik hierbij dan aan denken? Bijvoorbeeld door meer kinderen 

te laten genieten van een voorstelling. Voor een toneelvoorstelling betalen we als school al 

snel €800,-. Wanneer we er meer kinderen van laten genieten, kunnen we deze kosten 

delen. Of bijvoorbeeld door inzet van elkaars kwaliteiten. Zo zijn Folkert (Sinnehonk) en Arjen 

(Thrimwalda) de ICT coördinatoren binnen Fierkracht.  

 

- de kinderen  

Door nauw met elkaar samen te werken is er meer mogelijk op de scholen en blijft de 

kwaliteit van het onderwijs op een hoog niveau.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 3 en 4: Opening van de Fryske Wiken van obs De Opstap. Juf Gesiena leest het Frysk       

gedichtje ‘De Plassestapper’ voor en meester Eric beeldt uit.  

 



 ‘Waar zijn we blij mee als het gaat om Fierkracht?’ 

De collega’s hebben getekend waar ze blij van werden, zie hieronder voor een aantal voorbeelden 

van hun creativiteit. Allen zijn we blij met de opgestarte samenwerking en kijken ernaar uit deze 

verder vorm te geven.  

      

 

 

 

 

 

 

 

‘Waar gaan we het komende schooljaar mee aan de slag?’ 

Voor het komende schooljaar hebben we een aantal speerpunten met elkaar kunnen afstemmen. 

Deze speerpunten komen uit de individuele jaarplannen van de scholen. Hieronder een uiteenzetting 

van de verschillende speerpunten. 

1. Thematisch zaakvakonderwijs (koppeling met burgerschap 

en techniek) 

2. Op alle scholen hetzelfde leerlingvolgsysteem 

3. Uitbreiden van bouwoverleg 

4. Eenduidig ICT beleid  

5. Evalueren van de rekenmethode Rekenplein 

(kleutergroepen) en Wereld in getallen (groepen 3 t/m 8) 

Verder lijkt het ons heel erg leuk het komende schooljaar een aantal activiteiten te organiseren voor 

alle Fierkrachtleerlingen.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Informeren 

Op 1 november staat de volgende Fierkrachtmiddag gepland. Dan zullen we meer inhoudelijk aan de 

slag gaan met bovengenoemde speerpunten. We houden u o.a. middels de maandelijkse 

Fierkrachtnieuwsbrief op de hoogte van alle ontwikkelingen. Verder zijn we voornemens een 

Instagramaccount aan te maken waarin we u en andere belangstellenden enerzijds op de hoogte 

kunnen brengen van leuke schoolse activiteiten en we anderzijds ook kunnen informeren over 

Fierkrachtbrede activiteiten. We zien dit als een stukje PR naar buiten toe voor de scholen van 

Fierkracht. We willen graag laten zien waar we met elkaar trots op zijn! 

Om er zeker van te zijn dat alleen die kinderen in beeld komen waarvoor door ouders officieel 

toestemming is gegeven, willen we u vragen uw Privacy voorkeuren in Parro te checken of wanneer u 

dit nog niet heeft gedaan, doen. Dit kan als volgt: 

 

Stap 1: 

Onder acties (onder de groepen) vindt u de Privacy – voorkeuren 

Stap 2: 

Geef per kind aan wat de voorkeuren zijn, via de stipjes of het 

potloodje achter het kind. 

Stap 3: 

Klik op opslaan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Zodra het Instagram account actief is, laten we u dat weten.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

     

 

 

 

 

 

 

   Foto 6: Opening Fryske Wiken met de kinderen van 

  obs It Kruired. De kinderen uit groep ½ zingen een liedje 

  onder muzikale begeleiding van juf Alie.  

 

Foto 5: Praamvaren met de kinderen  

van obs Sinnehonk.  

 

Frysk op ‘e basisskoallen – PABO NHL 
Wij zijn tien studenten van de Pabo van de NHL Stenden 
te Leeuwarden. Wij hebben vanuit de Pabo de opdracht 
gekregen om het Fries op de basisscholen van Fierkracht 
te onderzoeken.  
Na de Fryske Wiken zullen wij een plan van het Fries op 
de basisscholen opstellen. Hiervoor zullen wij af en toe 
de basisscholen bezoeken om de leerlingen en 
leerkrachten vragen te stellen over de houding 
tegenover het Fries.  
Uiteindelijk is het doel om het Fries van de vier scholen 
beter in het dagelijks onderwijs te integreren. ‘Wy binne 
entûsjast oer de opdracht en wy binne benijd nei it 
einresultaat’. 
 

 

 

 


