
   ‘Fierkrachtnieuws’ 

Schooljaar: 2022-2023 

Datum: 10-02-2023       

 

In dit nummer o.a.:       Volg ons via Instagram en Facebook 

- Agenda 

- Directiepraat  

- Fierkracht 

- Huisvesting 

- Vertrouwenspersoon 

Bijlagen: 

- Woudagemaal 

- Kinderactiviteiten BOB  

- Gast aan tafel 

- ‘Help pake en beppe de vakantie door’ 

Agenda* 

Woensdagmiddag 8 maart / 15 maart / 
22 maart / 29 maart 
 

Techniekcircuit Fierkrachtbreed (12.30 uur – 
14.00 uur – in deze nieuwsbrief hierover meer 
informatie) 

Vrijdag 21 april Koningsspelen 
9.00 uur gezamenlijke start op sportveld  
VC Trynwâlden 
Meer info volgt 

Donderdag 25 mei Fierkrachtmiddag 

Maandag 12 juni Planningsdag Fierkracht 
 
Let op! In overleg met de teams en MR’en 
komen hiermee de planningsdagen zoals ze op 
de kalender van de scholen staan, te vervallen.  
Het gaat om de volgende data: 
30 mei van Thrimwalda 
23 juni van It Kruirêd  
29 juni van De Opstap  
Heeft u echter op deze datum van uw eigen 
school al een activiteit ingepland, dan zullen we 
hiermee coulant omgaan. Laat ons dit weten 
door een mailtje te sturen naar 
fancy.hoekstra@opo-furore.nl. 

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

eigen school gedeeld.  

mailto:fancy.hoekstra@opo-furore.nl
https://www.facebook.com/basisonderwijsfierkracht/


Directiepraat 

Fierkrachtmiddag – Afgelopen woensdag hadden we opnieuw een Fierkrachtmiddag. Met elkaar 

hebben we genoten van een presentatie van Harm Jan Martens over de methode Blink Wereld 

geïntegreerd en Blink Lezen. Op De Opstap en It Kruirêd hebben onze collega’s al enige ervaring 

opgedaan met de Blink methode en hebben hun enthousiasme gedeeld met de overige collega’s.  

In Blink Wereld zijn onderzoekend en ontdekkend leren uitgangspunt. De 

kinderen worden uitgedaagd om zelf na te denken, zelf de wereld om zich heen 

te ervaren en te ontdekken zodat ze actief hun kennis vergroten. Blink Wereld is 

een lesmethode waarin de vakgebieden aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en 

techniek samen komen. Daarbij wordt er tijdens de lessen ook ruim aandacht 

besteedt aan burgerschapsonderwijs. 

Blink Lezen neemt nieuwsgierigheid als uitgangspunt. Blink Lezen is 

een combinatie van technisch en vloeiend lezen, begrijpend lezen 

(en kijken/luisteren), verdiepend lezen, vrij lezen en voorlezen. 

Blink Lezen wil kinderen nieuwsgierig maken. Met mooie, rijke 

teksten en afwisselende opdrachten willen ze kinderen boeien en 

vooral heel veel plezier laten beleven aan lezen.  

Met elkaar kunnen we concluderen dat we enthousiast zijn over de methode. De komende periode 

gaan we ons verder verdiepen in Blink en zullen de collega’s die nog niet met Blink werken een kijkje 

nemen in de klas bij de collega’s die al werken met Blink Wereld en/of Blink Lezen.   

Wil je iets meer weten over Blink Wereld geïntegreerd, klik hier. 

Wil je iets meer weten over Blink Lezen, klik hier.  

 

Leerlingvolgsysteem – Tijdens de Fierkrachtmiddag hebben we ook een besluit genomen met welk 

Leerlingvolgsysteem we het volgende schooljaar gaan werken. We hebben een keuze gemaakt 

tussen ‘Leerling in Beeld’ en ‘IEP’. Na een periode van onderzoek is de keuze gevallen op het 

leerlingvolgsysteem IEP. 

 

 

 

 

https://blink.nl/blink-wereld/over-blink-wereld/wereldorientatie-geintegreerd/
https://blink.nl/blink-lezen/?gclid=CjwKCAiA0JKfBhBIEiwAPhZXD5PWcYLlLpI3iHutu6b-bQ2I5lQby7_nOrvCqWa4j5CnGK8le0gyMRoC7sYQAvD_BwE


Waarom is onze keuze gevallen op IEP? 

- het leerlingvolgsysteem sluit goed aan bij de visie van de scholen (IEP is ontwikkeld met als 
doel de leerlingen te betrekken en de resultaten te bespreken (eigenaarschap op het eigen 
leerproces) en in gezamenlijkheid met ouders en leerling af te stemmen.)  

- het uitgangspunt bij de ontwikkeling van IEP is het volgen van het kind zelf in zijn/haar eigen 
ontwikkeling en de groei die zij doormaken   

- IEP kent overzichtelijke uitdraaien die goed te begrijpen zijn en ook goed te volgen zijn voor 
ouders en leerlingen 

- er zijn veel scholen binnen Adenium (zo ook It Kruirêd) die al ervaring hebben opgedaan met 
IEP en erg enthousiast zijn over de gebruiksmogelijkheden en de diverse manieren om de 
resultaten te analyseren  

- IEP biedt laagdrempelige ondersteuning bij vragen of problemen (We hebben ons eigen 
contactpersoon bij IEP die altijd klaar staat om met ons mee te denken en onze vragen 
beantwoord.)  

 
 

 

 

 

 

Activiteiten voor de kinderen – Zoals ik u al noemde in de vorige nieuwsbrief ben ik met een delegatie 

van de Ouderverenigingen en Ouderraden binnen Fierkracht om tafel geweest voor het organiseren 

van een Techniekcircuit voor alle kinderen binnen Fierkracht en het organiseren van de 

Koningsspelen voor alle kinderen op 21 april. We hopen met elkaar twee leuke, actieve en 

uitdagende activiteiten neer te zetten voor de kinderen. Verderop in de nieuwsbrief meer informatie 

over deze beide activiteiten. 

Fancy Hoekstra 
fancy.hoekstra@opo-furore.nl 

0657336920 

 

 

Groep 4/5 van Sinnehonk maakte dit prachtige Friese gedicht 

tijdens de Friese Poëzieweek. Het thema ging over: ‘Vriendschap!’  
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Bruggenproject 

Op woensdagmiddag 8 maart, 15 maart, 22 maart en 29 maart organiseren we voor alle kinderen 

een Bruggenproject. Op woensdagmiddag 29 maart sluiten we het project af en nodigen we u allen 

uit de verschillende locaties te komen bezoeken en te kijken en te luisteren naar wat de kinderen 

zoal geleerd en gemaakt hebben.  

Hieronder kunt u per groep zien wat de kinderen o.a. gaan doen. We zijn nog druk bezig met alle 

voorbereidingen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Groep 1/2  
Een brug bouwen voor……. 
 
 
Locatie: De Opstap 
Tijden: 12.30 uur start / 13.30 uur verzamelen 
en vertrek naar eigen school 
 
Het project zal geopend worden door Age 
Veldboom.  
 
De kinderen zullen naast experimenteren met 
materialen en het bouwen van hun eigen brug 
met deze materialen een muziekles en 
dramales krijgen in het kader van het thema.  
 

Groep 3/4  
Een brug bouwen, zo sterk dat er zelfs een 
dinosaurus overheen kan lopen! 
 
Locatie: Thrimwalda 
Tijden: 12.30 uur start / 13.45 uur verzamelen 
en vertrek naar eigen school 
 
De opening van het project zal bij de brug in 
Aldtsjerk zijn. Daar krijgen de kinderen een 
mooi verhaal te horen en zullen de kinderen 
onder begeleiding de brug open en dicht doen.  
 
Vervolgens zullen de kinderen in groepjes aan 
de slag gaan met onderzoeken, schetsen, 
ontwerpen en het creëren van hun eigen brug.   
 



Groep 5/6  
Wie bouwt de langste brug? Wie bouwt de 
sterkste brug? Wie bouwt de mooiste brug? 
Formuleer je eigen onderzoeksvraag 
 
Locatie: It Kruirêd 
Tijden: 12.30 uur start – 13.45 uur verzamelen 
en vertrek naar de eigen school 
 
We hopen de kinderen de eerste middag een 
gastles aan te bieden van een architect.  
 
Naast het leren van wat een brug precies is, 
waarvoor deze zoal gebruikt wordt en waarvan 
ze gemaakt kunnen zijn, gaan de kinderen in 
groepjes hun eigen brug bouwen a.d.h.v. hun 
eigen geformuleerde onderzoeksvraag. Wie 
bouwt vervolgens de langste brug? De sterkste 
brug? Of de mooiste brug?’ 

Groep 7/8  
Levensechte brug bouwen 
 
 
 
Locatie: Sinnehonk 
Tijden: 12.30 uur start – 13.45 uur verzamelen 
en vertrek naar de eigen school 
 
De eerste les hopen we de kinderen een gastles 
van een constructeur aan te bieden om 
vervolgens uit te denken hoe ze een 
levensechte brug moeten gaan bouwen.  
 
Zodra de kinderen dit helder hebben, kunnen ze 
aan de slag met het bouwen van hun 
levensechte brug. Hiervoor worden door 
Bouwbedrijf Hooghiemster timmermaterialen 
beschikbaar gesteld, zoals pallets, schroeven, 
spijkers en hamers.  
 

 

Hulp! 

Binnenkort ontvangt u via Parro een bericht van de leerkracht(en) van uw kind(eren). We hopen 

namelijk dat u ons een handje wilt helpen met het organiseren van voldoende vervoer voor het 

Bruggenproject. Voor de activiteiten van de groepen 7/8 zoeken we nog een paar handige 

timmermannen-/vrouwen voor wat praktische tips en begeleiding voor de kinderen tijdens het 

timmeren. Uiteraard mag dit ook een handige pake of beppe zijn. Lijkt het je leuk om te komen 

helpen of ken je iemand die ons graag zou willen helpen, laat het ons weten door een mailtje te 

sturen naar fancy.hoekstra@opo-furore.nl. 
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Koningsspelen 

Op vrijdagmorgen 21 april organiseren we de Koningsspelen voor alle 

kinderen op het sportveld van VC Trynwâlden. Met de kinderen hopen we 

op een vooral hele gezellige en sportieve ochtend. De kinderen die het leuk 

vinden mogen deze dag in oranje naar ‘school’. Wat we allemaal gaan doen, 

laten we u eind maart weten.  

 

Lijkt het u leuk om ons deze ochtend een handje te helpen, dan horen we dat graag door een mailtje 

te sturen naar fancy.hoekstra@opo-furore.nl.  

 

Huisvesting 

‘It giet oan’! De schilder is inmiddels al actief op It Kruirêd en op De Opstap. Wat wordt het 

ontzettend mooi! Onlangs zijn we met een afvaardiging van het team naar Eromesmarko geweest 

voor de aanschaf van nieuw meubilair. Na een lekkere lunch, wat een verwennerij, was er heel veel 

moois te bewonderen! We hopen dat er na al het schilderwerk en het krijgen van nieuwe vloeren 

ook nog wat budget overblijft voor nieuw meubilair. We gaan ervoor!  

 

 

Vertrouwenspersoon 

Onze vaste externe vertrouwenspersoon Reintsje Miedema is met pensioen. Zij wordt vervangen 

door vertrouwenspersoon Anita Miedema. Momenteel wordt zij ingewerkt.  

De contactgegevens van Anita Miedema zijn de volgende: 

E-mail: a.miedema@ggdfryslan.nl 

Telefoon: 06 – 28 52 45 14 

mailto:fancy.hoekstra@opo-furore.nl
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