
   ‘Fierkrachtnieuws’ 

Schooljaar: 2022-2023 

Datum: 10 oktober 2022 

In dit nummer o.a.: 

- agenda    - vacature IB   - Instagram              

- gezamenlijk OV/OR overleg  - directiepraat   - Facebook 

 

Agenda* 

Maandag 5 december Sinterklaasfeest  

Donderdag 15 december Gezellige activiteit team (na schooltijd) 

Woensdag 8 februari  Fierkrachtmiddag – kinderen om 12.00 uur vrij 

Vrijdag 21 april Koningsspelen 
*De genoemde data zijn geldend voor alle Fierkrachtscholen. School specifieke vrije dagen worden in de nieuwsbrief van de 

eigen school gedeeld.  

 

PR – Instagram en Facebook 

Scan de QR code en volg ons via Instagram! 

 

 

 

 

 

 

 

Klik op bovenstaande Facebook afbeelding en volg 

ons via Facebook! 

We proberen iedere week een bericht achter te laten 

over iets waar we trots op zijn binnen Fierkracht.  

 

 

 

https://www.facebook.com/basisonderwijsfierkracht/


Directiepraat 

Van de week hadden we ons eerste gezamenlijke OV/OR overleg binnen Fierkracht. Een geweldige 

club enthousiaste en betrokken ouders. We hebben met elkaar gesproken over het organiseren van 

een tweetal activiteiten voor alle kinderen van Fierkracht. Aan de start van het nieuwe kalenderjaar 

hierover meer. Daarnaast zijn er onderling ervaringen uitgewisseld en is het idee geopperd in de 

toekomst de thema – avonden Fierkrachtbreed te organiseren. Mooie ontwikkelingen! 

 

Voor vanavond wens ik alle kinderen veel plezier tijdens het lampionnetje lopen!  

Fancy Hoekstra 

 

 



Uitnodiging Ouderbijeenkomst Hoogbegaafdheid 

 

 



Invulling vacature IB 

Vacature Thrimwalda en Sinnehonk – In de vorige nieuwsbrief kon ik u 

meedelen dat de vacature op Thrimwalda en Sinnehonk naar alle 

tevredenheid was ingevuld, echter kon ik nog niet noemen wie de 

vacature zou invullen. Gelukkig is de vervanging op haar huidige school 

inmiddels goed geregeld en kunnen we u laten weten dat Iris Propsma 

onze nieuwe Fierkracht collega wordt. Iris is niet onbekend binnen 

Fierkracht. Ze heeft zoal in het verleden op It Kruired, Sinnehonk en 

Thrimwalda als leerkracht gewerkt. We zijn ontzettend blij met haar 

komst!  

Iris zal op maandag 28 november starten en is op de maandag, dinsdag 

en woensdag aanwezig op de scholen als IB’er.  

 

Tamara is na de herfstvakantie van start gegaan als ib’er van It Kruired. Ze heeft het er erg naar haar 

zin. En Rax heeft het op zijn beurt weer naar zijn zin op Thrimwalda en De Opstap als leerkracht van 

5/6. Fijn zo! 

 

 

 

 


