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Onderwijs 
Gebouw   

Bij Adenium en met een aantal 

personeelsleden zijn we bezig een plan te 

maken om het gebouw deels up te graden.  

U moet dan denken aan nieuw meubilair in de 

leerstraat. Ook is er een offerte aangevraagd 

voor geluidisolatie in de leerstraat. Daarnaast 

gaan we binnenkort een plan op stellen om het 

plein leuker te maken voor de kinderen. Hier is 

al meerdere keren over gesproken, maar nu 

moeten we knopen gaan doorhakken.  

Het doel van aanpassingen en verbeteringen is 

dat de kinderen een inspirerende omgeving 

hebben om te leren en tot beweging te komen.  

We blijven u informeren hierover.  

 

Pauze- en lunch-eten 
Alle kinderen eten 

hun pauze- en 

lunch-eten op 

school. We zien 

soms toch weer 

ongezonde dingen. 

Om goed te kunnen werken is een gezonde hap 

heel belangrijk. Neem dus alleen brood en fruit 

mee en voor drinken water en melk. Drinken 

graag in een hervulbare fles en geen 

wegwerppakjes of -flesjes. Met ruim 200 

kinderen op school is dat wel heel veel 

(onnodig!) afval.  Op school zijn inmiddels 

koelkasten waarin zuivel koud bewaard kan 

worden. Uw kind kan bij de eigen leerkracht 

aangeven dat het iets heeft voor in de koelkast. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuw vertrouwenspersoon 
OPO Furore 
Vanaf 1 januari is Reintsje Miedema 

(vertrouwenspersoon) gaan genieten van haar 

welverdiende pensioen. Zij was de externe 

vertrouwenspersoon vanuit de GGD voor de 

ouders en leerlingen van de scholen van OPO 

Furore. 

Marianne Kokshoorn de externe 

vertrouwenspersoon van de GGD voor onze 

scholen van PCBO Smallingerland e.o. wordt nu 

ook de externe vertrouwenspersoon voor de 

scholen van OPO Furore . Dat houdt in dat zij 

nu voor al onze scholen (binnen Adenium) de 

externe vertrouwenspersoon voor ouders en 

leerlingen is. Dat geldt tot 1 april 2023, want 

vanaf 

1 april gaat Marianne Kokshoorn ook met 

pensioen. U wordt natuurlijk op de hoogte 

gehouden van wie haar gaat vervangen.  

De rechtstreeks contactgegevens van 
Marianne Kokshoorn zijn: 
m.kokshoorn@ggdfryslan.nl en haar 
telefoonnummer is 088-2299855. 
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Aanmeldingen  
U ontvangt de nieuwsbrief omdat u ook al 

kinderen bij ons op school heeft. Heeft u nog 

een zoon of dochter dat binnenkort 4 jaar 

wordt dan kunt u hem/haar aanmelden bij de 

directeur (patrick.dacostagomez@opo-

furore.nl).  

We zijn alweer begonnen met de eerste 

voorbereidingen voor het schooljaar 2023-

2024.  

 

Midden-toetsen  
Dit jaren werken we voor 

het eerst met de toetsen: 

“leerling in beeld” van het 

Cito. Deze toetsen zijn 

kindervriendelijker doordat 

er bij rekenen minder taal 

wordt gebruikt.  Dit zijn digitale toetsen. Helaas 

had Cito storingen aan het begin van vorige 

week. Deze zijn gelukkig opgelost.   

 

Ziekte leerkracht  
Afgelopen week waren een aantal leerkrachten 

ziek. Er heerst griep, dus dat is niet zo raar. 

Helaas is vervangerslijst van Adenium/Furore 

leeg. We moeten dus intern de 

vervangingsproblematiek oplossen. Tot op 

heden lukt dat. We willen benadrukken dat we 

er alles aan doen om intern een oplossing te 

vinden. We willen u er wel op attenderen dat 

het kan voorkomen dat we het niet intern 

kunnen oplossen en dat we dan genoodzaakt 

zijn een groep vrij te stellen van onderwijs.  

 

 

 

 

 

Aanwezigheid directeur  
Helaas was ik deze week niet aanwezig. Ik zat 

verplicht thuis vanwege het corona virus. 

Volgende week maandag ben ik weer op 

school. Ik ben dan ook een deel van de dag op 

obs de Vlinderboom. Ik doe dan de overdracht 

naar de nieuwe adjunct directeur. Op dinsdag 

ben ik de hele dag op de directieoverleg van 

Adenium. Vanaf woensdag ben ik alleen nog 

werkzaam voor ’t Partoer. Tot aan de 

zomervakantie werk ik de hele week. 

 

Agenda 
  

23 t/m 27 jan  M- toetsen 

3 februari  Studiedag (lln vrij) 

6-7-8 febr  Advies gespr groep 8 

14 febr  Rapport 1 mee 

20 t/m 23 febr  Oudergesprekken 
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