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Voorwoord 

( Vervolg op volgende pagina ) 

 Geachte  ouders/verzorgers en beste leerlingen, 

 

 De dagen beginnen al te lengen en wie dicht bij school woont komt ’s och-
tends in het daglicht naar school. Dat geeft een ander ‘lichter’ gevoel! Straks 
na een week vakantie is het verschil met voor de vakantie vast groot! 

  

 Open Dag 

 Zaterdag 3 februari mocht YnSicht weer vele leerlingen van de basisscholen 
ontvangen, die mogelijk na de zomervakantie hun schoolcarrière op onze 
school willen vervolgen. Wij heten ze graag welkom. 

 Het was een goed bezochte dag waarin plezier en activiteiten centraal ston-
den. Kijkt u maar eens op onze website om een indruk te krijgen van deze 
dag, waarin ook veel leerlingen ons hebben geassisteerd. Zonder hun in-
breng hadden we op deze dag lang niet zo veel activiteiten kunnen laten 
plaatsvinden. Heel veel dank gaat daarom naar hen uit. 

 De dag is nog beter bezocht dan vorig jaar en er zijn veel aanmeldingen voor 
de Doe-middagen binnengekomen. 

 De Doe-middagen zijn inmiddels achter de rug en ook goed bezocht. Alle 
leerlingen van groep 8 met de begeleidende leerkrachten/ouders werden in 
de kantine ontvangen, waarna de leerlingen in verschillende groepen 3 les-
sen gingen volgen.  De begeleiders konden in het oudercafé met elkaar en 
docenten in gesprek gaan. 

  

 Buitenlandreizen 

 Na de vakantie staan er de buitenlandreizen naar Oostenrijk en Parijs ge-
pland. Ik wens alle deelnemers, leerlingen en begeleiders een mooie, leerza-
me, sportieve en vooral gezellige tijd toe. Mooi om elkaar ook eens op een 
andere manier te leren kennen dan in het klaslokaal in het vertrouwde Leeu-
warden. Wij hopen dat iedereen na deze week weer veilig en met heel veel 
mooie herinneringen heelhuids huiswaarts kan keren. 

 De buitenlandreizen worden begeleid door onze collega’s,  waardoor het mo-
gelijk is dat sommige lessen voor de klassen op school uitvallen. Wij doen 
ons uiterste best dit zoveel mogelijk op te vangen. Dat wordt een beetje im-
proviseren en gaat misschien niet voor de volle 100 % lukken. Ik vraag uw 
begrip hiervoor. Daar staat gelukkig tegenover dat we de derdejaars leer-
lingen een onvergetelijke ervaring kunnen meegeven, waar ze jaren later 
nog met veel plezier op terug kunnen kijken.  

  

 Ouderavond klas 2 

 Woensdagavond 21 februari was de ouderavond voor klas 2, waarin de ou-
ders zijn geïnformeerd over de gang van zaken in klas 3 en 4 en hebben wij 
hen wegwijs gemaakt in het programma Dienstverlening & Producten, de te 
kiezen leerroutes en bijbehorende keuzevakken. 
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 Arts eXpression 

 21 maart is het zover! Dan staat er weer de Arts eXpression op de 
agenda. U komt toch ook om de leerlingen van alle scholen van PJ op 
het podium van de Harmonie te bewonderen? Verderop in deze 
nieuwsbrief leest u waar u entreebewijzen kunt bestellen. 

 Vorig jaar jaar heeft het podiumoptreden van YnSicht de 2e prijs ge-
wonnen en hadden we voor de beeldende kunst de 1e prijs. De lat ligt 
dus hoog voor de deelnemers van dit jaar. Maar eigenlijk gaat het niet 
om het winnen. Alleen deelnemen is al zo bijzonder. Wie kan er nu 
zeggen voor meer dan 1000 man in de Harmonie te hebben opgetre-
den. Dat maakt onze leerlingen bij voorbaat al winnaar. Ik wens alle 
deelnemers veel plezier bij de ontwikkeling van het optreden, de re-
petities en vooral bij de grote uitvoering! 

  

 Spannende tijd voor de 4e jaars 

 Na de vakantie breekt er voor de vierdejaars een periode aan om de 
allerlaatste puntjes op de i te zetten. De laatste voorbereidingen voor 
de schoolexamens (SE). De laatste periode om de cijfers nog te ver-
beteren om zo met nog betere resultaten deel te nemen aan het cen-
traal examen (CE) in mei. Ik wens uw zoon of dochter veel energie en 
wijsheid toe met alle (leer)werk om straks het begeerde diploma in de 
wacht te kunnen slepen. 

  

 Uitslag leerling en ouderenquêtes 

 Wat fijn dat u en uw kind de enquêtes over de tevredenheid hebben 
ingevuld. Wij zijn op dit moment de scores aan het bekijken om deze 
vervolgens te kunnen analyseren. Wij zijn zeer benieuwd naar de on-
derwerpen waarvan u vindt dat we het al goed doen en natuurlijk ook 
van welke onderdelen u vindt dat wij ons nog kunnen verbeteren. 

 In de volgende nieuwsbrief kom ik daar bij u op terug. 

 Uw mening is erg belangrijk voor ons. Naar aanleiding van uw opmer-
kingen kunnen wij ons in een continue-proces verbeteren. Hartelijk 
dank daarvoor. 

  

 Voorjaarsvakantie 

 De vakantie staat voor de deur, de temperatuur is weer onder nul ge-
doken en wie weet kan er in de vakantie  worden geschaatst en kijkt 
heel Nederland verlangend naar een Elfstedentocht uit. Ik wens ieder-
een een mooie vakantie toe! 

 

 

 

 J. Riemslag 

 jriemslag@pj.nl 
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Op woensdag 21 maart 2018 vindt de Arts eXpression plaats in De Harmonie 
in Leeuwarden. Wederom in de grote zaal oftewel AEGON-zaal. Tijdens deze 

spetterende avond vol talent, worden prijzen voor podiumkunst en beeldende 
kunst uitgereikt. Het thema van dit culturele hoofdstad-jaar is: ‘verbinding’. 

 

Kaartverkoop Arts eXpression gestart 

De kaartverkoop voor de Arts eXpression is gestart!  

Voor de grote avond in De Harmonie op 21 maart kunt u dus nu uw entreebe-
wijzen bestellen via www.piterjelles.nl/artsexpression. Doe dat alvast, want 
op = op! 

 

Via het bestelsysteem op de website kunnen medewerkers, ouders/verzorgers 
en leerlingen kaarten reserveren. Hierbij is voor leerlingen en ouders de in-
voering van het leerlingnummer noodzakelijk. Na de digitale reservering volgt 
informatie op het opgegeven e-mailadres over het afhalen (hoe en wanneer) 
en betalen van de kaarten. Dit loopt via de administratie van de eigen school-
locatie. De kaarten kosten 2,50 euro per stuk. 

 

Meer informatie over de Arts eXpression 

Voor meer informatie over de Arts eXpression kunt u terecht bij de contact-
persoon van school. Voor YnSicht is dat Onno Morsing.  

 

Of kijk op:  

www.piterjelles.nl  / www.facebook.com/artsexpression (en like de pagina!) 

 

 

Arts eXpression 2018 

http://www.piterjelles.nl/artsexpression
http://www.piterjelles.nl
http://www.facebook.com/artsexpression
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Nieuws 

Xpert 

We hebben vier geslaagden bij de Entree opleiding van Xpert! Allemaal ver-

schillende richtingen en een ieder op zijn/haar eigen manier. Alle competen-

ties die belangrijk zijn voor onze opleiding zijn naar voren gekomen.  

Wij zijn erg trots op dit resultaat. Het gaat om de volgende leerlingen:  

 

1. Devran Durmus, horeca en voeding. Uitstroom niveau 2, ondernemen 

bij de Friese Poort. 

2. Darjan Ahmad, dienstverlening en zorg. Uitstroom niveau 2, ‘D drive 

Podium en evenementen techniek bij het Friesland College.  

3. Raisa Hoekstra, dienstverlening en zorg. Uitstroom niveau 2, dienstver-

lener bij het Friesland College.  

4. Edna Neto, verkoop en retail. Uitstroom niveau 2, administratief financi-

ële medewerker bij de Friese Poort.  

 

Ook verwelkomen wij weer nieuwe leerlingen en gaan de leerlingen die er al 

waren op voor het examen in mei/juni 2018.  

 

Nieuwsgierig naar onze opleiding: loop eens binnen! De deur staat open. 

 

Groeten Arie, Sientje en Astrid  

 

Ps: van te voren hebben de leerlingen van Xpert het klaslokaal netjes ge

 maakt voor de gasten. (zie foto’s). 
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Fougoulance 

Nieuws 

Een onvergetelijke reis… 

 

Wat mij het meeste is bijgebleven van de hele reis is de gastvrijheid van de 

mensen die in Guinee wonen. Guinee is bij uitstek niet een land waar je als 

reiziger naar toe gaat, in verband de met politieke onrust die daar heerst. In 

het gebied waar wij zaten (rondom Fougou) merk je hier niets van, overal 

werden wij behandeld als waren wij één van hen. Natuurlijk komt Mahmoud 

daar vandaan, maar zo’n grote blanke man valt wel op. 

 

Wij begonnen onze reis in Ghambia, hier 

was Mahmoud met zijn familie vakantie 

aan het vieren. Hij genoot van zijn 

‘recuperatieverlof’. Na de landing ver-

trokken wij direct met een soort taxi, een 

rit van 24 uren. Met name de grensposten 

en reparaties namen veel tijd in beslag. 

De volgende dag (ik was inmiddels 40 

uren op) een nachtje hotel, meer dan 0 

sterren haalde deze niet. 

 

Inmiddels was ik twee dagen in Afrika en redelijk ge-

wend aan de leefomstandigheden. Deze dag werden we 

weer herenigd met onze Fougoulance die ook een flinke 

tocht had gemaakt en uiteindelijk in Labé was gestatio-

neerd. De laatste rit van ongeveer zes uren reden we 

zelf de Fougoulance naar de plaats van bestemming over 

volledig onverhard terrein, een goede test voor de auto 

die alleen Nederlandse wegen was gewend. 

 

De dagen die volgden stonden 

in het teken van de voorberei-

ding voor de overdracht van de 

ambulance. Vier jaar hebben wij 

gespaard om het mogelijk te 

maken deze ambulance aan de 

medische post in Fougou te ge-

ven. De overdracht ging ge-

paard met het organiseren van een voetbalwedstrijd dus moesten eerst even 

de shirts op maat worden gelegd. De shirts hadden wij gekregen van Sparta 

Deinum. 

 

 
( Vervolg op volgende pagina ) 
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Nieuws 

De overdracht van de ambulance ... 

 

Op 30 december 2017 was het dan zo ver.  De Ambulance 

werd overgedragen aan de medische post in Fougou. Een 

evenement waarbij de bevolking van Fougou en de omlig-

gende dorpen waren uitgenodigd. Het moment dat wij het 

terrein opreden zal ik nooit vergeten. Er stonden honder-

den mensen te wachten op de komst van de ambulance. 

Door een rij van mensen, onder luid gezang werden wij 

verwelkomd … overweldigend. Dit alles is terug te zien op   

 

   http://fougoulance.blogspot.nl/ 

 

Tijdens de overdracht werden er verschil-

lende speeches gehouden door onder ande-

re: de burgemeester, dorpsoudste, de com-

missaris van de regering en natuurlijk door 

onszelf. De hele ceremonie is terug te zien 

op de blog. Na de overdracht werd er nog 

gevoetbald in de Sparta Deinum tenues.  

 

Zijn jullie nieuwsgierig geworden, dan is de 

hele reis terug te zien op de blog. Ook kun je onze website raadplegen voor 

meer informatie. De ambulance wordt nu volop gebruikt en heeft inmiddels al 

levens gered. Behalve het laten rijden van de ambulance hebben wij ook al 

weer nieuwe initiatieven voor een volgend project. Nieuwe donateurs zijn al-

tijd welkom. Check hiervoor de website. 

 

 

www.fougoulance.nl 

IBAN: NL83 RBRB 0918 5023 06  
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Belangrijke data  

5 maart Coach gesprekken (geen les) 

7 maart Talentenstage (t/m 23 april) 

30 maart Goede vrijdag 

2 april Paasmaandag 

11 april Bliksemstage klas 1 

12 april Bliksemstage klas 1 

27 april Koningsdag 

30 april Start meivakantie tot 14 mei 

Informatie 

Contactgegeven

Piter Jelles YnSicht  

Prinsessenweg 4 

8931 EG Leeuwarden  

058 - 8801 500 

ynsicht@pj.nl 

Dhr. P. Gerrits 

Dhr. L. Brandsma 

Mevr. A. Kootstra 

Mevr. E. Winia 

Colofon 


