
   ‘Fierkrachtnieuws’ 

Schooljaar: 2022-2023 

Datum: 10-03-2023       

 

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

- Agenda 

- Directiepraat  

- Koningsspelen 

- Bruggenproject 

- Leergeld helpt! 

- GIS medewerkers 

 

 

 

Agenda* 

Woensdagmiddag 15 maart / 
22 maart / 29 maart 
 

Techniekcircuit Fierkrachtbreed  
29 maart inloop voor ouders/verzorgers (in 
deze nieuwsbrief hierover meer info) 

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

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 

Met een heerlijke zonnige voorjaarsvakantie achter de rug zijn we deze week weer enthousiast van 

start gegaan. Zo hebben we afgelopen woensdag het Bruggenproject geopend. Op iedere locatie was 

een gastspreker uitgenodigd die de kinderen heeft geleerd over bruggen en het bouwen ervan. Een 

groot bedankt voor Wander (Dorenbos Architekten), Henk Castelein (constructeur), Age Veldboom 

(o.a. schipper en skûtsjekenner) en Eeuwe de Vries voor hun bijdrage deze middag. Volgende week 

mogen de kinderen zelf aan de slag! 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klassenbezoeken – Jaarlijks kom ik gemiddeld twee keer bij alle collega’s op klassenbezoek. De 

kinderen vinden dat altijd wel interessant. ‘Wat doe jij hier?’, vragen ze dan soms. Ik benoem dan dat 

ik het leuk vind om even een kijkje te komen nemen in de groep. En in de eerste plaats is dat ook 

zeker zo. Het is voor mij vooral genieten om te zien op welke wijze de leerkracht samen met de 

kinderen invulling geeft aan de les. En uiteraard wordt het klassenbezoek altijd nabesproken met de 

betreffende collega om samen de les te evalueren met als doel uw kind het beste onderwijs te 

bieden!  

 



HGW (handelingsgericht werken) – Afgelopen donderdag zijn we met een delegatie van ons 

Fierkrachtteam aanwezig geweest bij de inspirerende presentatie van Noëlle Pameijer over HGW. 

Binnen onze scholen werken wij al een aantal jaren volgens de principes van het HGW. De 

bijeenkomst deze middag stond in het teken van het belang van samenwerken tussen school en 

ouders.  

Onze intern begeleiders Tamara (It Kruired), Marjolein (De Opstap) en Iris (Thrimwalda/Sinnehonk) 

hebben een coachende en begeleidende rol het HGW binnen de scholen goed vorm te geven en uit 

te voeren. In gezamenlijkheid stemmen we af op welke wijze we dat binnen Fierkracht doen. Zo 

kunnen we van en met elkaar leren.  

Wat is dat nu precies HGW?  

HGW wil de kwaliteit van het onderwijs en de begeleiding van alle leerlingen verbeteren. Het is een 

systematische manier van werken, waarbij het aanbod afgestemd is op de onderwijsbehoeften en de 

basisbehoeften van de leerlingen.  

HGW gaat uit van de volgende zeven principes: 

1. Onderwijsbehoeften van de leerlingen centraal stellen. Denk aan de instructie, de leertijd en 

uitdaging. 

2. Afstemming en wisselwerking tussen kind en zijn omgeving: de groep, de leerkracht, de 

school en de ouders. De omgeving moet goed afgestemd zijn op wat het kind nodig heeft. 

3. De leerkracht doet ertoe. Hij kan afstemmen op de verschillen tussen de leerlingen en zo het 

onderwijs passend maken. 

4. Positieve aspecten zijn van groot belang. Dit gaat niet alleen om de positieve aspecten van 

het kind, maar ook van de leerkracht, de groep, de school en de ouders. Als een leerkracht 

een negatief beeld heeft van de leerling, dan zie hij vaak alleen nog maar het negatieve 

gedrag. Het is belangrijk dat de leerkracht dan zoekt naar positief gedrag, dan zijn er meer 

mogelijkheden om het probleem op te lossen. 

5. Constructieve samenwerking tussen school en ouders. De verantwoordelijkheid voor 

initiatief ligt bij de school. Maar de school geeft wel de verwachtingen over de 

verantwoordelijkheid van ouders duidelijk aan. 

6. Doelgericht werken. Het team formuleert doelen met betrekking tot leren, werkhouding en 

sociaal emotioneel functioneren. Het gaat hierbij zowel om korte als lange termijndoelen. De 

doelen worden geëvalueerd volgens de HGW-cyclus (zie hieronder). Ze worden SMARTI 

geformuleerd. 

7. De werkwijze van school is systematisch en transparant. Er zijn duidelijke afspraken over wie 

wat doet en wanneer. 

 

 

 

 

 

 

 



Huisvesting – De schilders zijn bijna klaar met het binnenschilderwerk op de locaties. We zijn allen 

ontzettend blij met het eindresultaat. Vervolgens hopen we spoedig meer duidelijkheid te krijgen 

over de planning van de nieuwe vloeren. Waar de schilders als laatste gestart zijn op obs Thrimwalda 

zullen daarentegen de vloeren op Thrimwalda als eerste vervangen worden. Allemaal mooie 

ontwikkelingen die het werken en leren in de school nog leuker maken!  

 

In deze nieuwsbrief verder o.a. aandacht voor de afsluiting van ons Bruggenproject, de 

Koningsspelen die we op 21 april Fierkrachtbreed zullen gaan organiseren, Leergeld Helpt! en 

informatie over de GIS medewerkers.  

Fancy Hoekstra 
fancy.hoekstra@opo-furore.nl 

0657336920 

 

Afsluiting Bruggenproject 

Op woensdagmiddag 29 maart sluiten we ons Bruggenproject af. We nodigen alle ouders/verzorgers 

uit deze middag een kijkje te komen nemen op de verschillende locaties. Hieronder een overzicht 

waar en wanneer welke groepen aan u willen laten zien wat ze geleerd en gemaakt hebben tijdens 

het Bruggenproject. Tot dan?! 

Groepen Locatie  Tijden 

Groepen 1/2 De Opstap 13.00 uur – 13.30 uur 

Groepen 3/4 Thriwalda 13.15 uur – 13.45 uur 

Groepen 5/6 It Kruired 12.30 uur – 13.00 uur 

Groepen 7/8 Sinnehonk 12.45 uur – 13.15 uur  
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Koningsspelen 

Zoals u in de vorige nieuwsbrief heeft kunnen lezen, zullen we op vrijdagmorgen 21 april de 

Koningsspelen organiseren voor alle kinderen op het sportveld van VC Trynwâlden.  

Het programma ziet er ongeveer als volgt uit: 

8.45 uur – 9.00 uur  Inloop 

9.00 uur Opening met Koningsdans 

9.15 uur Start activiteiten – de activiteiten zullen 
plaatsvinden op 2 sportvelden. De groepen 1 
t/m 4 op het ene veld en de groepen 5 t/m 8 
op het andere veld. 

10.15 uur Korte pauze – de kinderen krijgen een beker 
ranja en een stuk ontbijtkoek 

11.30 uur Groepen 1 t/m 4 eten een broodje knakworst 
en krijgen wat te drinken. 

12.00 uur Groepen 5 t/m 8 eten een broodje knakworst 
en krijgen wat te drinken.  

12.15 uur Groepen 1 t/m 4 gaan terug naar school. 

12.45 uur Groepen 5 t/m 8 fietsen terug naar school.  

 

Uiteraard mogen alle kinderen in oranje verkleed deze dag! Verder willen we u vragen de kinderen 

een rugtas mee te geven met daarin: 

- een flesje drinken 

- een plastic tas en theedoek 

- eventueel een extra boterham of wat fruit 

Met de kinderen hopen we op een vooral hele gezellige en sportieve 

ochtend. We vinden het leuk wanneer u deze ochtend een kijkje komt 

nemen.  

Hulp Koningsspelen 

De eerste aanmeldingen voor hulp hebben we al mogen ontvangen. Super! We kunnen echter nog 

wel wat meer hulp gebruiken, dus 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.  
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Stichting Leergeld Leeuwarden 

Ieder kind telt mee op school en ieder kind moet de kans krijgen om mee te doen. Soms lukt dat 

financieel even niet. Dan kan Stichting Leergeld Leeuwarden helpen. Bijvoorbeeld bij de aanschaf van 

een rekenmachine, agenda of laptop om schoolwerk te doen en om je kind mee te laten doen aan 

sportactiviteiten, dansles of om een zwemdiploma te halen. 

Waar en voor wie? 

Stichting Leergeld Leeuwarden e.o. biedt ondersteuning aan kinderen in het basisonderwijs, 

voortgezet onderwijs en mbo. We zijn actief in de gemeenten Leeuwarden, Tytsjerksteradiel, 

Waadhoeke, Harlingen, Terschelling en Vlieland. 

Wanneer kom je in aanmerking? 

Of je in aanmerking komt voor een vergoeding is afhankelijk van je gezinsinkomen. Je kunt een 

aanvraag doen als je bijvoorbeeld een uitkering hebt, je bedrijf niet goed draait, je in de 

schuldsanering zit of als je steeds flexcontracten hebt. Je inkomen moet onder de 120% van het 

sociaal minimum zijn. 

Hoe werkt Leergeld? 

In de gemeente Tytsjerksteradiel- kan een gezin online een aanvraag doen bij 

www.samenvoorallekinderen.nl of telefonisch contact zoeken 0653987057. Na aanmelding neemt 

een vrijwilliger contact met het gezin op om de gezinssituatie in kaart te brengen en te kijken wat er 

nodig is.  

Hieronder nog een aantal veel gestelde vragen: 

 

http://www.samenvoorallekinderen.nl/


GIS medewerker 

Na de zomervakantie hebben we op de scholen een gebiedsregisseur actief. Janne Postma is onze 

gebiedsregisseur op Thrimwalda en It Kruired en Betty Kingma is gebiedsregisseur op De Opstap en 

Sinnehonk.  

Janne en Betty kunnen de intern begeleider of leerkracht adviseren wanneer er vragen zijn over het 

welzijn van kinderen en ook u kunt met vragen bij Janne of Betty terecht. Dit kunnen bijvoorbeeld 

vragen zijn over gedrag, ondersteuning bij de opvoeding of gezinsproblemen die u even niet zelf kunt 

oplossen. Iedere ouder of verzorger zit wel eens met vragen over zijn of haar kind. Janne en Betty 

willen laagdrempelig zijn. De gesprekken zijn altijd vertrouwelijk en samen met elkaar wordt 

afgestemd hoe verder en welke rol Janne of Betty hierbij kunnen spelen.  

In de afgelopen jaren hebben we geleerd dat we kinderen het snelst en best kunnen helpen als 

belemmeringen in hun ontwikkeling vroeg worden ontdekt. Dan kunnen we voorkomen dat 

problemen verergeren en specialistische hulp moet worden ingezet. 

Wanneer u om welke reden dan ook eens wilt kennismaken of een gesprek wilt inplannen met Janne 

of Betty, dan kunt u dat via de intern begeleider of leerkracht van uw kind(eren) doen. U hoeft niet 

direct uit te leggen waarom u een afspraak wilt maken. Natuurlijk mag dit wel.  

Betty Kingma en Janne Postma 

Sociaal werkers Jeugd Gebiedsteam Tytsjerksteradiel 

 


