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Mooie activiteiten
Nieuwsbrief  -  december 2022

Er ligt weer een periode vol mooie activiteiten voor ons. Activiteiten die we met veel plezier voor onze 

leerlingen en ouders organiseren en we voor een groot deel kunnen bekostigen met de extra gelden die we 

ontvangen vanuit het Nationaal Programma Onderwijs (NPO-gelden). Dat betekent dat we, net als bij eerdere 

activiteiten in dit schooljaar, geen vrijwillige eigen bijdrage aan de ouders hoeven te vragen. Dat is in deze tijd 

waarin alles duurder is geworden ontzettend fijn. 

En wat is het mooi dat we na twee schooljaren weer met elkaar een ‘gewone’ kerstviering kunnen organiseren. 

Het zal de eerste echte kerstviering zijn die we als Plein Joure met elkaar organiseren. Vorig jaar hadden we 

nog de Grote Plein Joure Kerstquiz met onze eigen Robert ten Brink, dit jaar vieren we kerst in de Oerdracht 

te Joure. Net als bij de Paasviering geldt dat leerlingen mogen kiezen of ze wel of niet aanwezig zijn. We 

hopen uiteraard onze leerlingen samen met u op 21 december te mogen verwelkomen.

Activiteiten tot de kerstvakantie
Er staan deze maand dus nog wat leuke activiteiten op de 

planning. 

Zo is het vrijdag 9 december Paarse Vrijdag. Op de 

middelbare scholen in heel Nederland is er deze dag aandacht 

voor diversiteit en het feit dat iedereen zichzelf mag en kan 

zijn. Als onderdeel van de Gezonde School staan ook wij met 

onze leerlingen hierbij stil en we hopen deze dag zoveel 

mogelijk leerlingen en medewerkers in Paarse kleding te zien.

Op dinsdag 20 december organiseren wij voor de leerlingen 

uit klas 2 een Meeloopdag. Op deze dag volgen zij geen les, 

maar gaan zij een dagje stagelopen bij een bedrijf naar keuze. 

Op deze manier laten we de leerlingen alvast nadenken over 

een beroep dat hun interesse heeft en leren ze of hun beeld 

van het beroep overeenkomt met de werkelijkheid.   

 

Op woensdag 21 december is er voor alle leerlingen, 

medewerkers en ouders de mogelijkheid om de Kerstviering 

bij te wonen in De Oerdracht in Joure. Het wordt een gezellige 

avond met verhalen en muziek van onze leerlingen en 

medewerkers. Een uitnodiging met de tijdstippen volgt nog. 

 

De leerlingen uit klas 1 hebben op donderdag 22 december 

een sporttoernooi, onder leiding van onze docenten gaan ze 

basketballen in de sportzalen van Sportfun.

We sluiten het kalenderjaar op vrijdag 23 december af met 

een gezamenlijk bezoek aan de bioscoop. Met alle klassen 

gaan we naar De Bios in Heerenveen. Daar worden onze 

leerlingen getrakteerd op een mooie film met uiteraard wat 

lekkers. Meer informatie over de vertrektijden volgt nog. 
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Geslaagde open dag
Op 15 november organiseerden we onze open dag voor 

leerlingen uit groep (7 &) 8. We zijn blij met de opkomst 

en ontzettend trots op onze eigen leerlingen die geholpen 

hebben en bezoekers goed te woord stonden! 

Op dinsdag 31 januari organiseren we nogmaals een open dag 

van 18.00 – 20.30 uur. Zo willen we alle leerlingen uit groep 8 

de kans geven om (samen met ouders en verzorgers) bij ons 

binnen te kijken. Overigens organiseren we op 14 december de 

enige echte Plein Joure Quiz voor groep 8. Hiervoor kunnen 

basisscholen zich aanmelden.

Van de ouderraad
Plein Joure werkt met een Ouderraad, maar wat doet deze 

Ouderraad eigenlijk? We geven het woord aan Elske Haanstra-

van der Woerd, de voorzitter van onze Ouderraad:

Aan het einde van vorig schooljaar ging er een aantal ouders 

uit de Ouderraad (OR), omdat hun kind Plein Joure ging 

verlaten. We waren maar met een stuk of 5 ouders over. 

Gelukkig hebben zich begin dit schooljaar veel nieuwe ouders 

aangemeld, zodat we op dit moment met 13 ouders zijn, met 

kinderen in diverse klassen. 

We hebben in oktober de eerste vergadering gehad. In 

totaal komen we dit jaar ongeveer vier keer bij elkaar. In 

zo’n vergadering bespreken we de dingen die gaan komen 

zoals hulp bij de open dag, maar ook de komende vieringen 

en invulling van de maand december. Ook schoolreizen en 

werkweken worden besproken.

We bespreken altijd even na hoe de afgelopen periode 

is geweest, in de afgelopen periode bijvoorbeeld de 

introductiedagen, de kennismakingsavonden en de 

voorlichtingsavonden ‘ik leer leren’ en ‘safe en sexy’. We 

hebben de afgelopen vergadering ook de uitkomsten van 

de tevredenheidsonderzoeken besproken. Ouders kunnen 

open hun mening over al deze zaken kwijt. Wanneer ouders 

een punt op de agenda willen hebben, geven ze dit even aan 

mij door. Ik maak als voorzitter de agenda in samenspraak 

met de directeur. Wanneer u ook graag iets besproken wilt 

hebben in de OR of zelf wilt meedraaien in de OR, mail dit 

dan naar info@pleinjoure.nl. 

Maatwerkzone
De maatwerkzone staat elke dag op het lesrooster. Tijdens 

de maatwerkzone bieden we ondersteuning aan leerlingen 

die dat nodig hebben, zoals vakhulp, dyslexiebegeleiding, 

NT2-ondersteuning of hulp bij plannen en organiseren. Welke 

activiteiten we tijdens de Maatwerkzone aanbieden, ziet u 

in dit schema. Wilt u uw kind aanmelden voor een van de 

activiteiten, dan kunt u of uw kind dit aangeven bij de coach. 

Schoolreis
We zijn blij dat we dit schooljaar weer als vanouds voor onze 

leerlingen een schoolreis kunnen organiseren. De volgende 

activiteiten staan voor dit jaar op de planning: 

Klas 4

Alle leerlingen uit klas 4 kunnen dit schooljaar ervoor kiezen 

vier dagen met de bus naar Parijs op werkweek te gaan. Ze 

gaan dan op maandag 3 april weg en komen donderdag 6 

april weer terug. Er is een mooi programma samengesteld 

om Parijs en omgeving goed te leren kennen, waaronder een 

dagje Disneyland Parijs. Het definitieve programma wordt 

later met de ouders en leerlingen gedeeld.

Klas 3 mavo

Alle leerlingen uit klas 3 mavo (3A, 3B en 3C) gaan op 

schoolreis naar Texel. Deze activiteit vindt plaats van dinsdag 

13 tot en met vrijdag 16 juni. Volgend schooljaar, wanneer de 

leerlingen van de huidige klas 3 mavo in klas 4 zitten, wordt 

hen een schoolreis naar Parijs aangeboden. Hoe en wat wordt 

in de loop van het volgende schooljaar verteld. 

https://www.pleinjoure.nl/wp-content/uploads/2022/11/Plein-Joure-Maatwerkzone-schema-A3.pdf


The place to be!

Klas 1

Alle leerlingen van klas 1 gaan in juni twee dagen op 

brugklaskamp naar Oudemirdum. De groepsindeling en wie 

wanneer op schoolreis gaat wordt later dit schooljaar bekend 

gemaakt. 

Klas 2 mavo en klas 3 havo en vwo

De leerlingen van klas 2 gaan dit jaar skiën in Zoetermeer 

en de leerlingen van klas 3D, 3E en 3F gaan een dagje naar 

Oldenburg.

Opbrengst actie Mienskip
De goededoelenactie die Plein Joure rond de zomer 

organiseerde heeft 2.500 euro opgeleverd! Dit bedrag 

is inmiddels verdeeld over de vijf (door onze leerlingen 

gekozen) goede doelen: Voedselbank Joure, SC Joure, de 

Dierenambulance, RVLC en Maeykehiem.

Leerlingen van Plein Joure verkochten net voor de zomer 

boekjes met daarin kortingsbonnen van lokale ondernemers. 

De ondernemers hoefden hiervoor alleen een actie aan te 

leveren. Er deden zo’n 35 ondernemers mee. Kopers steunden 

zo niet alleen de goede doelen, maar ook lokale ondernemers 

wanneer ze gebruik maakten van de kortingsbonnen.

De actie werd op touw gezet omdat Plein Joure het 

belangrijk vindt dat leerlingen een bijdrage leveren aan de 

gemeenschap: de mienskip. Bovendien werken we regelmatig 

samen met het bedrijfsleven, verenigingen en instellingen 

in de regio, bijvoorbeeld als het gaat om gastlessen of 

stageplekken.

Praten over sexting en grooming
In de vorige nieuwsbrief vertelden we u over de thema-

avond van oktober over sociale media. Deze avond werd 

georganiseerd in samenwerking met de GGD, jongerenwerk en 

Fier Frysland. Voor wie meer over dit onderwerp wilt lezen: er 

staat een folder op onze site.

Blijf op de hoogte via Instagram
Altijd op de hoogte zijn van het laatste Plein Joure nieuws? 

Volg ons op Instagram! We zijn te volgen op @pleinjoure.

Belangrijke data
9 december   Paarse Vrijdag

20 december  Meeloopdag voor 2a/2b/2c

21 december  Kerstviering in De Oerdracht

22 december  Sportdag klassen 1

23 december  Bioscoopbezoek

26 december-  Kerstvakantie

8 januari

9 januari  Leerlingen geen les in verband met  

  studiedag personeel

12 januari  Voorlichtingsavond klas mavo-3 over  

  profielkeuze

16-20 januari  Toetsdagen voor klas 3 (mavo, havo,  

  vwo) en 4 (mavo)

17 januari  Leerlingen geen les in verband met  

  ontwikkeldag personeel

17 januari  Voorlichtingsavond voor ouders klas 1  

  vwo over het gymnasium 

 

We wensen jullie alvast fijne dagen toe,

met de hoop dat 2023 ons allemaal veel 

geluk en gezondheid zal brengen!

https://www.pleinjoure.nl/wp-content/uploads/2022/11/Informatiefolder-over-sociale-media-sexting-en-grooming.pdf

