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WAT WEER EEN FANTASTISCH FESTIJN ! 

THE EVENT OF THE YEAR !! 
Beste ouders, 
Wat weer geweldig visitekaartje voor onze school in de REGIO ! 
Dank voor jullie tomeloze inzet en jullie geweldige energie om 3e editie van de kerstmarkt van Campus Middelsee tot een succes te maken. 
Wat een warmte en  liefde voor het GOEDE DOEL en voor elkaar !  
Die school in Ghana komt er vast en zeker. 
SUPER !! 

                                                                                                                 

  

Het was een geweldig evenement, met wederom hoogtepunten als :  DE NACHTMARATHON (Melanie vd de Mossel (klas Ulbe), Jan de Groot 
(klas Foorakker) )  -SANTA RUN (Niels Hekkema, Jan de Groot)  – KRYSTBEAM SMYTE (Oene Krist)  – HET SHANTY KOOR (Bluswater-Stiens).  
Eén en al lof voor hoe we het weer met ze allen hebben georganiseerd en uitgevoerd. 
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Maar ook lof aan alle sponsoren : FABER – AH WASSENAAR – SMEDING groente en fruit – AUTODROP – SMALLE KANT – HESSING -  DIVERSE 
BEDRIJVEN – maar ook de ANONIEME GIFTEN VAN OUDERS. 
De school zag er prachtig uit en jullie waren geweldige ambassadeurs, dat heeft iedereen “live” kunnen meemaken. 
Een prachtig staaltje TEAMWORK. 
  
Hartverwarmend de reacties en de inzet van onze leerlingen. 
Alles ten behoeve van het GOEDE DOEL : HELP EWOUD EN SYLVANA EEN SCHOOL BOUWEN IN GHANA ! 
We hebben onze  school – de Campus Middelsee  -  in “optima forma” aan de mensen in het dorp en de WAADHOEKE  laten zien. 
FANTASTISCH. 
  

We hebben met elkaar het astronomische bedrag opgehaald van ongeveer  €  5.500, -  voor het onderwijs in GHANA.  

Hier zullen nog wat kleine kosten af moeten maar door jullie inzet is het een TOPAVOND geworden met een TOPOMZET ! 
  

Daarnaast hebben we een nieuwe  WERELDKAMPIOEN KERSTBOOM DARTEN  in huis – Klaas Palma. 
  
COMPLIMENTEN aan een ieder en dank voor ieders inzet! 
  
 
Vriendelijke groet, 
 
Eelco Bruinsma en Sydo de Jong 
Directeuren  Campus Middelsee 
 

          
 
 
 
 
 

 



 
Ziek / betermelden via de mail :  defoorakker@pj.nl  of Telefonisch : 058-8801650 

   

 
 
Afscheid Sydo de Jong als directeur PJ de Foorakker 
In een eerdere nieuwsbrief in oktober heb ik aangekondigd dat ik per 1 januari 2019 de functie van locatiedirecteur heb aanvaard op 
de R.S.G. Simon Vestdijk Franeker. Dat betekent dat ik vandaag aan mijn laatste week op O.S.G. Piter Jelles de Foorakker ben 
begonnen. 
Met enige weemoed zal ik “mijn” de Foorakker gaan verlaten. Mijn jaren op de Foorakker heb ik ervaren als een tijd waarin ik met 
fantastische mensen heb mogen werken. Leerlingen en docenten die in een intensieve samenwerking leerlingen op de toekomst in 
het vervolgonderwijs en een goed arbeidzaam leven voorbereiden. En dat in een sfeer die er mag zijn; respectvol en met een zich in 
ontwikkeling bevindend verantwoordelijkheidsgevoel bij de leerlingen over hun eigen resultaten en gedragingen. Het zien van 
vooruitgang in de richting van volwassenheid bij de leerlingen is natuurlijk de mooiste beloning die wij in het onderwijs mogen en 
kunnen krijgen. 
Daarnaast heeft het mij goed gedaan dat er zoveel scholen in de afgelopen jaren bij ons op bezoek zijn gekomen om te zien hoe wij 
op uiterst moderne wijze gepersonaliseerd onderwijs ten uitvoer brengen. Een voorbeeldfunctie die wij graag hebben gedeeld met 
andere scholen die ontwikkelingsgericht en zeer bewust met hun maatschappelijke taak bezig zijn. 
Het is in mijn ogen veelzeggend dat er door de lerarenopleidingen specifiek naar onze school met ons onderwijs als opleidingsplek 
voor studenten is en wordt gevraagd. Dit sterkt ons in de gedachte dat ons type onderwijs ook door professionals als het onderwijs 
van de toekomst gezien wordt. 
Natuurlijk zijn er ook diverse uitdagingen geweest in de afgelopen jaren. Dat wij als voorloper in gepersonaliseerd onderwijs tegen 
“kinderziektes” zijn aangelopen en daar direct op hebben moeten inspelen, heeft veel energie en aanpassingsvermogen gevraagd 
van docenten, maar zeker ook van leerlingen en ouders/verzorgers. Alle betrokkenen, ook u dus, verdienen daarmee dan ook een 
zeer groot compliment. Die geef ik bij deze dan ook graag en het enthousiasme waarmee het uiterst betrokken team van de 
Foorakker samen met haar leerlingen en ouders alle veranderingen en uitdagingen heeft opgepakt, vervult mij dan ook met trots. 
Dat oud-leerlingen momenteel stage lopen op onze school is een teken dat het verblijf destijds prima bevallen is en dat de huidige 
Foorakker gezien wordt als een plek waar je het vak op moderne wijze je eigen kan maken. 
De nieuwste uitdaging is nu om als de Foorakker samen met de Ulbe van Houten invulling te gaan geven aan een bijzondere en 
robuuste samenwerking in het belang van het voortgezet onderwijs in onze regio; Noordwest-Fryslân. In de komende tijden van 
ontgroening minder jeugd en krimp is het voortbestaan van voortgezet onderwijs in onze regio van groter belang dan het 
individuele belang van de beide scholen. Vandaar de stap die maakt dat er met ingang van het komende schooljaar met een 
gezamenlijke klas 1 zal worden gestart. Een beweging die vele basisscholen in onze omgeving al hebben gezet en die ook elders in 
de provincie, zelfs in heel Nederland, zullen worden uitgevoerd. Ook daarin is onze Campus Middelsee, net als met ons 
loopbaanoriënterend programma; het LeerWerkPlein, trendsetter in heel Nederland! 
Het is voor mij helder dat het leiden van een school, zoals die straks als Campus Middelsee vorm krijgt, goed kan plaatsvinden door 
één directeur. Het spreekwoord zegt niet voor niets dat twee kapiteins op een schip niet ten gunste komt van het functioneren van 
het totaal. Voor een goed georganiseerde verandering vanuit de Foorakker naar die nieuwe Campus Middelsee situatie, is voor het 
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komende halfjaar interim directeur mevr. E. de Boer ingeschakeld. Zij zal samen met dhr. E. Bruinsma van de Ulbe van Houten, aan 
dat proces sturing en vorm geven. Tevens zal zij met het team van de Foorakker gedegen invulling geven aan de afbouw van de 
bestaande Foorakker. Net zoals dat ook geldt voor dhr. E. Bruinsma met de Ulbe van Houten. Mevr. E. de Boer haar expertise en 
ervaring in dit soort processen zal ons ongetwijfeld bijzonder van steun zijn. Zij zal in een later stadium zich nader bij u en de 
leerlingen introduceren. 
Tot slot wil ik graag van de gelegenheid gebruik maken onze leerlingen, u als ouder/verzorger en het door mij bijzonder 
gewaardeerde team van de Foorakker hartelijk dank te zeggen voor het gegeven vertrouwen, plezier en de prettige 
samenwerking. Die drie elementen maken dat het meest passende resultaat wordt gehaald door en in het belang van de leerling. 
En daarvoor is ons onderwijs bedoeld! 
Nogmaals dank en wellicht treffen we elkaar nog eens in ons dorp, St.-Annaparochie,  want verhuizen uit deze prachtige regio ziet 
u mij en mijn gezin niet snel doen.  
Ik wens u en uw kind(-eren) voor nu en de toekomst alle goeds en reken op een voortgezette goede samenwerking tussen u, het 
team van de Foorakker en alle mensen van de Campus Middelsee. 
 
Met vriendelijke groeten, 
Sydo de Jong 

  
 
 
 
 
 

Kerstgala, 
As. donderdag 20 december vanaf 20:00 is het Kerstgala. Speciaal voor de leerlingen die dit jaar hun diploma gaan halen. Alle 
examenklassen van de Campus zijn uitgenodigd om er een speciaal kerstfeest van te maken. Het feest duurt tot 23:30- 0:00.  De 
kinderen die naar het kerstgala gaan mogen de volgende dag uitslapen en zich om 10:00 weer melden op school voor het speciale 
kerstontbijt. Omdat het een kerstgala is verwachten wij ook kleding die past bij een gala. Netjes en chique. Vrijdag zijn alle kinderen 
van “De Foorakker” om 12:15 vrij zodat ze kunnen genieten van een welverdiende kerstvakantie. 
Wij hopen op een hoge opkomst! 
 
Veronique Klop, Mariëlle Vos en Peter Visbeek 
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Kerstontbijt 21 december 
Vrijdag aanstaande is alweer de laatste lesdag van dit kalenderjaar 2018. Het is alweer een aardige traditie dat wij het jaar besluiten 
met een kerstontbijt met alle leerlingen en het personeel. Alhoewel het tijdstip maakt dat het misschien ook een kerstbrunch 
genoemd kan worden vanwege het wat latere tijdstip van deze gezamenlijke maaltijd, namelijk vanaf 10.30 uur. 
Het programma van die dag ziet er dan ook als volgt uit: lessen tot 10.30 uur. Dan kerstontbijt/-brunch tot 12.15 uur en daarna mag 
de kerstvakantie beginnen.  
Het kerstontbijt wordt volledig verzorgd door school en we wensen alle leerlingen een smakelijk en gezellig samenzijn, voordat we 
het kerstfeest thuis gaan vieren en het oude jaar achter ons laten. 
 
 
 
Maandag 7 januari lesvrij 
Ook alweer een jarenlange traditie is dat Piter Jelles en dus ook de Foorakker de maandag na de kerstvakantie invullen met een dag 
waarop al het personeel een organisatiedag organiseert. Op die dag worden zowel locatiezaken behandeld en besproken, maar 
tevens is er ruimte gemaakt om Piter Jelles brede onderwerpen te bespreken. Dat gebeurt op de middag en centraal in 
Leeuwarden. 
Dit alles betekent dat de leerlingen, zoals vermeld in de ouderkalender die begin het schooljaar is verspreid, maandag 7 januari geen 
les hebben en dus de kerstvakantie met 1 dag verlengd krijgen. 
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Het Team van De Foorakker wenst u 


