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Agenda komende periode 
Ma 26-sep    verkort lesrooster 

  13.00-?            3-hoekgesprekken 

Di 27-sep verkort lesrooster 

13.00-?            3-hoekgesprekken 

Wo 28-sep verkort lesrooster 

13.00-?            3-hoekgesprekken 

14.00    THIM BHO, FRM (MHW) 

Do 29-sep verkort lesrooster 

13.00-?            3-hoekgesprekken 

Vr 30-sep  verkort lesrooster 

13.00-?            3-hoekgesprekken 

 

Ma 3-okt  

Di 4-okt  

Wo 5-okt 14.00:    THIM  lok 215/218 MHW, GLS, (HNB) 

Do 6-okt  

Vr 7-okt    

 

Schooljaar 2022-2023 
Nummer 5 
22-09-2022 
 OuderInfo 



Van de schoolleiding 
Afgelopen week is hovenier Snoek begonnen met de aanleg van een nieuw schoolplein. Een schoolplein waar 
leerlingen en medewerkers op diverse plaatsen kunnen zitten met veel schaduw plaatsen en veel meer groen. Ook 
is er ruimte voor een groentetuin en een insectenhotel. De komende weken zal er nog aan gewerkt worden. Een 
dringend verzoek om niet dwars door het “werk” heen te lopen. 

Als ik dit voorwoord schrijf zit ik midden tussen de slingers en ballonnen. Donderdag 22 september vier ik mijn 60e 
verjaardag. Een dag om nooit te vergeten waarin heel veel leerlingen langskomen om mij te feliciteren. Sommige 
geven spontaan aan dat ik niet uitzie als iemand van 60. Mijn dag kan niet meer stuk. Er was ook een leerling die 
vroeg of ik al opa ben …. Die vraag moest ik negatief beantwoorden. 

Volgende week staat in het teken van de driehoekgesprekken. Gesprekken tussen leerling, mentor en ouder waarin 
de leerling o.a. aangeeft wat zijn/haar doelen zijn voor dit jaar. Om ruimte te maken om alle gesprekken in te 
plannen is gekozen voor een verkort lesrooster. In plaats van vijfenveertig minuten duren de lessen volgende week 
een half uur. 

De afgelopen weken werden we geconfronteerd met een hoog ziekteverzuim. Keelpijn, koorts en soms ook corona 
waren de boosdoeners. Geheel tegen onze principes moesten we leerlingen eerder naar huis sturen. We hopen dat 
het snel over gaat en dat ook de keuzelessen goed in het rooster staan. 

Voorlopig weer weinig regen en de sportcompetities starten weer. Voor straks een goed weekend. 

D. Folkersma 

Directeur De Dyk 

 

Aangepast rooster in verband met de 3-hoeksgesprekken 
In week 39 zijn er weer de 3-hoeksgepsrekken. We werken deze week met aangepaste lestijden.  

1. 9.00-9.30  mentor 

2. 9.30-10.00  P-uur 

3. 10.00-10.30  vakles 

4. 10.30-11.00  vakles 

15 minuten pauze in de kantine 

5. 11.15-11.45  vakles 

6. 11.45-12.15  vakles 

7. 12.15-12.45  Alleen reguliere lessen gaan door 
Keuzelessen komen te vervallen 

8. 12:45   Thim 
 
Theater en Techniek gaat door 



Vakwissels  
In klas 2/3/4 heb je een keus gemaakt in 1 of meerdere vakken die wilt volgen. Toch spijt van je keus? Tot 1 oktober 
kun je nog een aanvraag doen om van vak te wisselen. Daarna is dit niet meer mogelijk.  

Taede Hans 

Pauzetijd  
In coronatijd hebben we de leerlingen bewust later naar boven laten gaan om afstand te kunnen garanderen 
richting docenten. 
Vanaf heden wordt de afspraak weer zoals hij was: Om 12:15 uur gaat de bel voor iedereen, signaal om naar de les 
te gaan. Om 12:20 start de les. 

Ouderavond klas 4 en 5 
Afgelopen woensdag hebben we de ouderavond van klas 4 en 5 gehad. In de bijlage voor klas 4 en 5 de presentatie 
die deze avond is gebruikt tijdens het centrale gedeelte.  

Taede Hans Alzerda 

De Week Tegen Pesten 26-9 t/m 30-9 
Volgende week is de Week Tegen Pesten. Het begin van het schooljaar is hét moment om te werken aan een 
gezellige en veilige groep. De Week Tegen pesten is een jaarlijks initiatief van de stichting school en veiligheid. Ieder 
jaar doen er meer dan 1000 scholen in het primair- en voortgezet onderwijs mee. De activiteiten in de Week Tegen 
Pesten verschillen per school. Ook De Dyk doet hieraan mee tijdens de mentorlessen, en in de kantine zal een 
kraampje aanwezig zijn met de jongerenwerker en de jeugdverpleegkundige.  

Door mee te doen aan de Week Tegen Pesten maken scholen aan het begin van het schooljaar een goede start in 
het werken aan een fijne en veilige school.   

Poëziewandeling havo 5 
Op maandag liepen de leerlingen van havo 5 een wandelroute door Leeuwarden 
langs de plekken die voor Jan Jacob Slauerhoff (1898 – 1936) belangrijk waren. De 
route startte bij zijn geboortehuis en eindigde dik 3 uur later bij de Dorpskerk in 
Huizum waar zijn vader begraven ligt. 

De leerlingen hadden zich van tevoren goed ingelezen en een presentatie over deze 
Nederlandse dichter voorbereid. Er werden bijzondere verhalen gedeeld en 
gedichten voorgedragen. Op enkele plekken bleven voorbijgangers zelfs staan om te 
luisteren naar de verhalen van de leerlingen. 

Al met al was het op één regenbui na een mooie wandeling.  

 

Yvonne Procée 

  



Open dagen 
 
MBO: 

Donderdag 17 november 2022 Friesland College/Friese Poort Open dag 15:00-20:00 uur 

Dinsdag 22 november 2022 Aeres (incl. LifeSciences) Open dag 15:00-20:00 uur 

Vrijdag 27 januari 2023 Friesland College/Friese 
Poort/Aeres (incl. LifeSciences) 

Open dag 15:00-20:00 uur 

Dinsdag 7 maart 2023 Aeres (incl. LifeSciences) Infomarkt 16:00-18:00 uur 

Woensdag 15 maart 2023 Friesland College/Friese Poort Infodag FC: 16:00-18:00 uur 
FP: 16:00-20:00 uur 

Woensdag 7 juni 2023 Friesland College/Friese Poort Infodag FC: 16:00-18:00 uur 
FP: 18:00-20:00 uur 

Dinsdag 13 juni 2023 Aeres (incl. LifeSciences) Informarkt 16:00-18:00 uur 

Woensdag 30 augustus 2023 Friesland College/Friese poort Infodag FC: 16:00-18:00 uur 
FP: 18:00-20:00 uur 

 
HBO: 

Zaterdag 29 oktober 2022 Hanzehogeschool Groningen Open dag  

Dinsdag 8 november 2022 Windesheim Zwolle Online voorlichting 

Vrijdag 11 november 2022 Windesheim Zwolle Open dag 

Zaterdag 12 november 2022 NHL Stenden Open dag 10:00-16:00 uur 

Zaterdag 12 november 2022 Van Hall Larenstein Open dag 10:00-15:00 uur 

Zaterdag 26 november 2022 NHL Stenden Maritiem 
Instituut (Terschelling) 

Open dag 11:45-16:00 uur 

Donderdag 8 december 2022 NHL Stenden (geheel) Proefstuderen 9:00-16:00 uur 

Dinsdag 12 december 2022 NHL Stenden Infoavond voor ouders 19:00-
21:30 uur 

Zaterdag 4 februari 2023 NHL Stenden Open dag 10:00-16:00 uur 

Zaterdag 11 februari 2023 Hanzehogeschool Groningen Open dag 

Dinsdag 14 maart 2023 NHL Stenden Infoavond voor ouders 19:00-
21:30 uur 

Donderdag 16 maart 2023 NHL Stenden Proefstuderen 9:00-16:00 uur 

Zaterdag 18 maart 2023 NHL Stenden Maritiem 
Instituut (Terschelling) 

Open dag 11:45- 16:00 uur 

Zaterdag 25 maart 2023 Hanzehogeschool Groningen Open dag 

Donderdag 30 maart 2023 NHL Stenden Maritiem 
Instituut (Terschelling) 

Proefstuderen 9:00-16:00 uur 

Donderdag 30 maart 2023 NHL Stenden Open avond 18:00-21:00 uur 

Donderdag 8 juni 2023 NHL Stenden Open middag 14:00-17:00 uur 

Dinsdag 13 juni 2023 NHL Stenden Infoavond Werken & studeren 
18:00-21:00 uur 

 
 
  



Project Fougou 
Zoals de meeste mensen weten, ga ik elk jaar naar mijn geboorteland Guinee. Daar is mijn batterij oplaadpunt voor 
het hele jaar. Ik laad mezelf op door hulp te verlenen. Onderwijs van kinderen en de gezondheid van de bevolking 
spreken mij aan. 

Naast de Fougoulance heb ik deze vakantie 2 dingen gedaan.  

Bij de basisschool in Fougou, heb ik de armste kinderen van elke klas geselecteerd om hen van schoolspullen te 
kunnen voorzien. Denk aan schoolborden, schriften en uniforms. Dit komt mede door jullie donaties. Daarnaast 
heb ik geluk gehad om te zien hoe ze naar water graven en een put bouwen. Dit is mede mogelijk gemaakt 
(donatie)door de stichting Amelandershoff. Dank hiervoor 

De regio Fougou telt ongeveer 70 gehuchten. Wij hebben nu één waterput voor ongeveer 10 gehuchten gegraven. 
Dit zijn de gehuchten die niet zo veel water hebben. Dat zijn: Felah, Weendou, Tyimmewi, Kaarewii, Kadan, Dyuntu, 
Donghol, Parawi, Kansipiili, Hansangere.  

Wij zamelen nu geld in voor het bouwen van een betonnen waterreservoir met een motorpomp aangedreven op 
een zonnepaneelsysteem die het water naar boven brengt. Rondom de waterwinplaats komen ongeveer 4 á 5 
kranen.  

In Fougou leeft 80% van de bewoners van minder dan 1 Euro per dag. 
Die armoede komt tot uiting in het ontbreken van een goede 
watervoorziening. De meeste bewoners halen water uit een 
gezamenlijk put van soms 20 meter diep, die in de zomer veelal vervuild 
is. Door de schaarste aan water is een goede hygiëne moeilijk te 
handhaven en door het vervuilde water zijn infectieziekten moeilijk te 
voorkomen. Geneesmiddelen voor ziekten zijn door grote armoede 
voor velen niet betaalbaar en de gemeente heeft evenmin geld voor 
een betere watervoorziening. 

Een goede drinkwatervoorziening is dus van cruciaal belang. Voor een 
betere hygiëne in het algemeen, maar speciaal voor kwetsbare 
ouderen. Zij lopen soms wel 20 km en dan blijkt dat ze het water 
moeilijk uit de put kunnen halen. Laat staan dat ze de volle jerrycans 
naar huis dragen. Het risico is, dat zij te weinig en vervuild water 
gebruiken.  

Wij roepen uw hulp in om het systeem met pomp te kunnen 
bekostigen. 

 

 

 

 

 

 

 

Helpt u me??  

Als je doneert via Fougoulance, dan graag vermelden dat het bedrag voor de waterput is.  

Stichting FougouLance 
IBAN: NL83 RBRB 0918 5023 06 

Je kunt rechtsreeks contact met mij opnemen: mba@pj.nl. 

 

mailto:mba@pj.nl

