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Holding Adenium
Sinds 1 januari 2019 werken OPO Furore en PCBO Smallingerland e.o. samen in een holding.
Binnen deze holding werken dochters OPO Furore en PCBO Smallingerland e.o. samen maar
behouden ze hun eigen naam en identiteit. Om de scholen optimaal te kunnen
ondersteunen in het geven van goed onderwijs zijn de ondersteunende bureaus van beide
stichtingen volledig gefuseerd en werken nu vanuit het kantoor aan De Lanen 1 in Drachten.
Het servicebureau heeft door het samenvoegen van kennis en kunde van beide bureaus
specialistische teams kunnen vormen en tevens kan een efficiencyslag gemaakt worden. Zo
zorgen we ervoor dat de kennis die er is optimaal ingezet wordt om de scholen maximaal te
ondersteunen om zo het beste uit de leerlingen te halen. Op het servicebureau wordt de
boekhouding gedaan, de salarisadministratie, de huisvesting, ICT-ondersteuning, werving en
selectie van personeel en onderwijskundige ondersteuning. De holding heeft nu ook een
nieuwe naam: Adenium. Met die naam zal het servicebureau vanaf nu werken.
Adenium is de Latijnse naam van woestijnroos. Een bijzondere plant met meerdere
stammen. Deze stammen vormen samen de basis voor een prachtige bloei. Verschillende
delen (stammen) van de Holding vormen samen de basis voor de groei en bloei van al onze
kinderen. Ze versterken elkaar, zijn met elkaar verbonden. Maar wel allemaal individueel
herkenbaar.
Schoolreisjes
De kinderen van groep 1 en 2 gaan op vrijdag 5 juni op stap (reserve datum 12 juni). Groep 5
en 6 gaan op vrijdag 24 mei op stap en groep 3 en 4 gaan op dinsdag 28 mei op schoolreis.
Meer informatie krijgt u via de leerkrachten.

Naar boer Keimpe
Donderdag 28 maart gaan de peuters en groep 1 en 2 aan het eind van de ochtend samen
naar de boerderij van boer Keimpe aan de Singel. Wilt u uw kind die dag oude kleren en
laarzen aan laten trekken!

WMK (Werken Met Kwaliteit)
Maandag 25 maart krijgt iedere gezin gegevens om digitaal een vragenlijst in te vullen m.b.t.
de veiligheid bij ons op school. Als school zijn wij wettelijk verplicht om jaarlijks deze
vragenlijst in te laten vullen door ouders, leerlingen van groep 6,7 en 8 en personeel.
De kinderen vullen de vragenlijsten in op school. Wanneer de rapportage er is bespreken wij
deze in het team en in de mr. In een nieuwsbrief doen wij verslag over de uitkomst van de
ze vragenlijst.
Wij vragen u deze lijst vóór 15 april in te vullen. Alvast bedankt voor uw medewerking.

NL doet
Zaterdag 16 maart hebben een aantal ouders (én kinderen) het plein opgeknapt. Voor de
subsidie die wij in het kader van NL doet hebben wij o.a. beukenheggetjes gekocht. Deze
heggetje zijn gepland en geven het plein meteen al een andere uitstraling. De
speeltoestellen zijn schoongemaakt, het plein is aangeveegd en binnen zijn enkele klusjes
gedaan. In verband met het natte weer kon er op het plein (hinkelhokken etc.) geschilderd
worden en het opknappen van het kleuterhuisje (verfje) is ook niet gelukt.
Een reden om bij mooi weer in de zomer nog eens een klusjes avond/ochtend te houden.
Om twaalf uur hebben wij met rode konen genoten van heerlijke soep en een broodje en
kon iedereen huiswaarts. Alle ouder en kinderen bedankt voor jullie inzet, complimenten!!!
’t Was een natte maar prachtige, gezellige en nuttige ochtend!

Open dag
De open dag op woensdag 20 maart is vooral in het begin van de ochtend goed bezocht door ouders
met nieuwe kinderen. Vooral de yogales van de kinderen van groep 1 en 2 trok veel bekijks. Ouders,
nieuwe ouders, pake’s en beppe’s etc. willen wij bedanken dat zij er waren. Ook de ouders van de
oudervereniging bedankt voor jullie hulp en de zelfgebakken lekkernijen voor bij de koffie!

Koperblaas project groep 5 en 6
De kinderen van groep 5 en 6 hebben enkele weken les in het bespelen van een
blaasinstrument. Dit gaat uit van muziekschool ‘De Wâldsang’, voor dit project krijgen wij
subsidie. Om u mee te laten genieten wat deze kinderen allemaal hebben geleerd de
afgelopen weken geven zij op vrijdag 12 april een eindconcert. U als ouder en/of
belangstellende wordt hierbij van harte uitgenodigd voor dit concert van 13.00-13.45 uur.
Plaats: In de hal van school

Sportdag en laatste schooldag feest
In de vorige nieuwsbrief heeft u kunnen lezen, dat de sportdag verplaatst is naar woensdag 10 juli.
Op deze dag wordt tevens het laatste schooldagfeest gevierd. De zomervakantie voor de groepen 1
t/m 7 begint vrijdag 12 juli om 12.00 uur. De kinderen van groep 8 zijn die dag al vrij.

Koffieochtend op 3 april
Op woensdag 3 april is er weer een koffieochtend. In de hal van school staat de koffie en thee klaar.
Tijdens deze ochtend staat er een thema centraal waar u samen met andere ouders en Froukje
Olijve over in gesprek kunt gaan.
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