
   ‘Fierkrachtnieuws’ 

Schooljaar: 2022-2023 

Datum: 10 oktober 2022 

In dit nummer o.a.: 

- Agenda   - vacature IB   - Instagram account 

- Directiepraat   - Corona draaiboek  - Gezamenlijk MR overleg 

Agenda* 

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.  

 

Directiepraat 

Studie2daagse – Afgelopen donderdag en vrijdag had ik een studie2daagse op Ameland voor alle 

directeuren van Adenium. Op de eerste dag hebben we stilgestaan bij ieders eigen professionele 

identiteit. ‘Wie ben je en wie wil je zijn als professional? Waar ligt je kracht en waar wil je nog in 

groeien?’ Op de tweede dag zijn we aan de slag gegaan met het onderwerp ‘Samenwerken in een 

professionele cultuur’ om richting te geven aan de dialoog en afstemming in het directieoverleg. 

Kortom, twee waardevolle teambuildingsdagen waarin er een continue link naar de inhoud was en 

alles draaide om een fijne en professionele samenwerking met elkaar.  

 

IB Sinnehonk – Berber Woudstra, intern begeleider op obs 

Sinnehonk, heeft ons laten weten per 1 december een nieuwe 

baan te hebben als leesconsulent. Ondanks we het heel jammer 

vinden afscheid te moeten nemen van Berber, willen we haar 

ontzettend veel geluk en plezier wensen met deze nieuwe 

uitdaging!  

 

 

 

 

 



Openstaande vacatures – Het vertrek van Berber betekent dat we op drie scholen een openstaande 

vacature hebben voor een intern begeleider. Voor de zomervakantie is het niet gelukt de 

openstaande vacature voor obs It Kruired en obs Thrimwalda in te vullen. Het goede nieuws is dat we 

deze inmiddels voor alle drie de scholen naar alle tevredenheid hebben ingevuld! Hieronder in de 

nieuwsbrief hoe dat, deels door Fierkrachtbreed creatief te zijn, gelukt is.  

 
Corona draaiboek – Ook het komende schooljaar is ons genoemd rekening te houden met mogelijke 
beperkingen die het Coronavirus met zich meebrengt. Het ministerie van Onderwijs heeft daartoe 
een draaiboek met vier scenario’s opgesteld en de scholen de opdracht meegegeven deze te vertalen 
naar een eigen draaiboek en voor te leggen aan de MR. Zie hieronder een afbeelding van de vier 
scenario’s. Inmiddels is het draaiboek binnen drie MR’en besproken en geaccordeerd. Zodra ook de 
vierde school het draaiboek besproken heeft en akkoord is met de inhoud zullen we het Corona 
draaiboek met u allen delen. Het draaiboek zal ook op de websites geplaatst worden.  
Uiteraard hopen we natuurlijk met elkaar dat het Corona draaiboek voor nu en in de toekomst niet 
toegepast hoeft te worden en netjes in de kast kan blijven liggen.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 – Donkergroen 
Verkoudheid 

 
Scholen volledig open 
zonder maatregelen 

 

2 – Groen 
Griep+ 

 
Scholen volledig open 

met lichte 
(basis)maatregelen 

Basisregels 

Voorzorgsmaatregelen 

(facultatief) 

3 – Oranje 
Continue strijd 

 
Scholen volledig open 

met pakket maatregelen 

Basisregels 

Contactbeperkende 
maatregelen 

Voorzorgsmaatregelen 

4 – Rood 
Worst case 

 

Scholen niet volledig open 

4a  

Helft v/d 

leerlingen 

4b 

Specifieke 

groepen 

Basisregels 

Voorzorgsmaatregelen 

Contactbeperkende 
maatregelen 



Gezamenlijke MR vergadering – Afgelopen week heb ik met de oudergeleding van de MR’en een 

gezamenlijke MR bijeenkomst gehad. Ik kan terugkijken op een fijne bijeenkomst waarin we op een 

open wijze met elkaar hebben kunnen spreken en sparren over Fierkracht. Alle aanwezige ouders 

dank daarvoor!  

We hebben met elkaar gesproken over de meerwaarde en toekomst van Fierkracht. U zult zich als 

ouder ongetwijfeld afvragen wat houdt die toekomst dan precies in? Voor de komende jaren 

betekent dit, dat we met de scholen en de teams zoveel als mogelijk willen toewerken naar een 

krachtig Fierkrachtteam met een gedeelde visie en missie.  

We zien op diverse vlakken de meerwaarde van een krachtige samenwerking tussen de vier scholen 

voor de kinderen en de teams.  

Denk bijvoorbeeld aan: 

- het personele vlak; expertise delen en inzetten (vb. rekencoördinator, ICT coördinator, taal-

/leescoördinator, gedragsspecialist, cultuurcoördinator, specialist Jonge Kind, etc.)  

- het financiële vlak; gezamenlijk scholing inkopen en activiteiten organiseren  

- onderwijsinhoudelijk; samen leren van en met elkaar aan diverse schoolontwikkelingen 

 

 

 

 

 

 

Instagram account versus Facebook – Inmiddels hebben we voor Fierkracht een Instagram account 

en ook een Facebook account.  

U kunt ons vinden op Instagram door te zoeken op fierkracht_openbaaronderwijs en voor Facebook 

gaat u naar www.facebook.com/fierkracht.  

We hopen u en alle andere belangstellenden wekelijks te informeren over datgene waar we trots op 

zijn binnen de scholen en binnen Fierkracht.  

 

 

 

http://www.facebook.com/fierkracht


Fryske Wiken – De afgelopen week hebben de kinderen de Fryske Wiken op een originele wijze 

afgesloten. Leuk dat velen van u daarbij aanwezig en betrokken waren. Bedankt daarvoor!  

Voor mijzelf, en ongetwijfeld ook voor u als ouder, was het prachtig om te zien en te horen hoe de 

kinderen samen met hun juf of meester invulling hebben gegeven aan de Fryske Wiken. De kinderen 

hebben samen veel geleerd over de Friese taal en de Friese cultuur. Zeker iets om in de toekomst 

een vervolg aan te geven.  

  

Prachtig aangeklede 

lokalen op 

Sinnehonk wachten 

op bezoek. 

 

 

 

 

Samen Fryske liedjes zingen op Thrimwalda.            

     
Toneelstuk over ‘Grutte Pier’ op It Kruired.  

 
              Toneelstuk over ‘Tryn’ op De Opstap.  

 

Herfstvakantie – Jaaah, en dan is het alweer herfstvakantie. De tijd vliegt voorbij! Voor de kinderen 

en u als ouder, mede namens alle collega’s van Fierkracht, een hele fijne herfstvakantie gewenst!  

Fancy Hoekstra 

 

 

 

 

 

 



Invulling vacature IB 

Vacature Kruired – Op It Kruired zal Tamara Bosma, leerkracht groep 5/6 van De Opstap, op de 

vrijdag de IB – taken op zich nemen. Tamara heeft het vorige schooljaar een coaching opleiding 

gevolgd en wil de opgedane kennis graag inzetten op It Kruired. 

De ouders van de kinderen in groep 5/6 van De Opstap zullen zich nu vast afvragen, wie gaat de 

kinderen in het vervolg op de vrijdagen lesgeven, immers Tamara werkt fulltime op De Opstap. Onze 

collega Rax van Zanden, leerkracht groep 5/6 van Thrimwalda, zal deze vervanging op zich nemen. 

Rax werkt op de vrijdagen in de invalpoule voor Adenium en zal zijn invalwerk deze dag inruilen voor 

een vaste dag op De Opstap. Voor de kinderen van groep 5/6 van Thrimwalda zal er dus niets 

veranderen.  

We willen zowel Tamara als Rax veel plezier wensen bij hun nieuwe uitdaging binnen Fierkracht.  

Vacature Thrimwalda en Sinnehonk – De vacature op Thrimwalda en Sinnehonk is ook naar alle 

tevredenheid ingevuld. Helaas kunnen we u nog niet noemen wie deze persoon is. Dit heeft te 

maken met de huidige werkzaamheden van deze persoon op een andere school binnen Adenium. 

We hopen het spoedig met u te kunnen delen. Zodra de vervanging voor deze persoon op haar 

huidige school geregeld is, zal ze haar werkzaamheden nog voor 1 december starten op Thrimwalda. 

Na het afscheid van Berber per 1 december zal ze ook starten op Sinnehonk. Wordt vervolgd! 

 

 

 

 


