DE
OUDERRAAD
Even aan u voorstellen!
Wij willen ons graag aan jullie voorstellen, zodat wanneer er vragen of opmerkingen zijn,
jullie weten wie je aan kunt spreken. Voor dingen waarvan je denkt, dat kan anders of
waarom is dat zo? Ideeën of suggesties zijn altijd welkom!
Even in vogelvlucht! Ik ben Laura Cook, moeder van Ilse (13), Lonneke (11) en Daan (8). Getrouwd
met Beert- Pieter Keestra. Samen wonen we op de Hegedyk te Weidum. Ik ben ambulant
psychiatrisch verpleegkundige bij BuurtzorgT Leeuwarden. Hobby’s zijn saxofoon spelen, fietsen,
reizen met het gezin en leuke dingen doen! Waarom in de ouderraad? Ik vind het erg belangrijk
betrokken te zijn bij school. En zo ben je op een leuke manier betrokken bij je eigen kinderen, de
leerkrachten van je kinderen en krijg je een ruimere blik op het schoolgebeuren. Verder ben ik
luizenmoeder en draai ik pleinwacht. We zitten met een leuke ploeg ouders in de ouderraad,
iedereen draagt haar/zijn steentje bij, overleg is altijd mogelijk. Ik heb het naar mijn zin in de
ouderraad waar ik al jaren deel van uit maak.

Hoi, ik ben Tryntsje Swierstra, moeder van
Tessa Froukje Faber (groep 5) en Andries Faber (groep 2)

Ik zit samen met Johan (hun vader, waar ik inmiddels niet meer
samen mee ben) in de OR. Doordat Johan onregelmatig werkt op
de ambulance, is het voor hem niet altijd mogelijk om bij de ORvergaderingen en activiteiten aanwezig te zijn. Ik werk
parttime als doktersassistente in een huisartsenpraktijk, daardoor
ben ik wél vaak in de mogelijkheid om bij te springen op school.
Samen met Johan ben ik in de OR gegaan omdat wij graag
betrokken willen blijven bij onze kinderen en ook wat de school
betreft. Ik heb altijd in Weidum gewoond en ik heb zelf vroeger
ook op It Pertoer gezeten. Het is dan ook heel leuk om nu je
eigen kinderen op deze school en in dit dorp te zien opgroeien. Ik
heb destijds een mooie tijd op deze basisschool gehad en zou het
fijn vinden, dat alle andere kinderen dit ook hebben. Ik draai ook
pleinwacht. We hopen de komende jaren nog leuke activiteiten
op en rond school te organiseren!

Hoi ik ben Wilko de Heit van
Jannieke uit groep zes en van
Veerle die in groep vier zit. Ik zit
nu voor het derde jaar in de OR
en vind het leuk om mee te
werken aan het plezier in de
schooltijd van de kinderen. Het
kost ook minder tijd dan ik in
eerste instantie had gedacht.
Slechts een keer of zes
vergaderen in het jaar. En zo
blijven we mooi op de hoogte
van wat er op school speelt.

Even voorstellen!

Hallo, ik ben Monique van Thull,
moeder van Bodina Smit (11) uit
groep 8. Bijna drie jaar woon ik alweer
samen met Bodina en Ted in het mooie
Bears. Een hele verandering, van de
Randstad naar Friesland. Inmiddels zijn
we al helemaal thuis hier. Ik ben
rouwdeskundige en begeleid mensen
(jong en oud) met rouw- en
verlieservaringen en bij ziekte in het
gezin. Op de vorige school van Bodina
ben ik ook altijd actief geweest in de
OR en draaide ik net als hier
pleindienst. Want hoe leuk is het om op
school, waar je kind toch 6 uur per dag
aanwezig is, betrokken te zijn. Om te
zien hoe het eraan toe gaat en om
hieraan bij te dragen op een
ongedwongen wijze met hele leuke
enthousiaste mensen. Hoe meer
mensen betrokken zijn op school hoe
makkelijker van alles kan worden
georganiseerd, immers vele handen
maken licht werk.

Hallo!
Wij zijn Doeke, Marrit, Marije (9, groep 7), Wyke (4,
groep 1) en Wessel (2 jaar) en wonen aan het kaatsveld
in Weidum. Omdat ik het belangrijk vind dat de
activiteiten van school georganiseerd blijven worden
ben ik, Marrit, in de OR gestapt toen Marije in groep 3
kwam. Zo blijf ik betrokken bij school, en op de hoogte
van het reilen en zeilen. Bovendien is het erg gezellig en
leerzaam om met elkaar zo nu en dan te vergaderen en
ideeën uit te wisselen. Samen organiseren we
activiteiten zoals de kaatsmiddag, kerstviering,
wandeltocht etc. Naast het ‘moeder zijn van’ werk ik bij
BuurtzorgT in Leeuwarden. Marije zit op atletiek,
Lionitas in Leeuwarden en Wyke zit net op zwemles. Ook
mag ik zelf graag sporten, hardlopen, bootcampen en
wandelen. Als het maar buiten is.
Doeke werkt bij vd Vegt in Weidum, en volgt daarnaast
een studie gericht op het proces rondom restauratie in
Drachten.

.
Mijn naam is Johan Faber, de vader van Tessa Froukje en Andries. Ik werk bij de Ambulance in
Leeuwarden en Joure. Hier door werk ik altijd onregelmatig en maak ik ook weer veel van school
mee, maar soms juist ook weer niet;-) In mijn vrije tijd mag ik graag crossfitten en hier bij mezelf
wat uitdagen. Ik zit in de OR omdat het leuk is om te weten wat er op school gebeurd en daar wat
in te kunnen betekenen samen met andere ouders.

Even voorstellen

Hoi, ik ben Arjan de Koning, getrouwd met Wybranda, vader van Freek & Bram (beide 7) en
Hannah (4). Wij wonen in Weidum en ik ben werkzaam op de binnenvaart waardoor ik 14 dagen
van huis ben, en dan weer 14 dagen bij mijn gezin.
Ik heb me dit jaar aangemeld voor de OR om meer betrokken te zijn bij school en de schoolse
activiteiten. Ik ben positief verrast wat voor leuke activiteiten er georganiseerd worden vanuit de
OR en hoop dat ik nog vele jaren mijn steentje eraan mag bijdragen.

Hoi, even voorstellen,

Hoihoi, ik ben Antje Visser en woon samen met Jan
de Groot in Hijlaard… nou ja, eigenlijk bijna in
Hoptille J. Thuis runt Jan het melkveehouderijbedrijf
en ben ik sinds afgelopen april thuis mijn eigen
Strunskuorre No5 gestart. Onze kids Jense (gr 7) en
Silke en Hieke (gr 3) gaan nu voor het 2de schooljaar
in Weidum naar school. Hiervoor gingen ze in
Hijlaard naar school, maar helaas moest onze school
sluiten wegens te weinig kinderen. Gelukkig hebben
ze het in Weidum ook erg naar hun zin en wij als
ouders ook. Daarom draag ik ook graag mijn steentje
bij aan de school. Afgelopen februari heb ik “ja
”gezegd op de vraag of ik ook in OR wou. Het is een
gezellige club met ouders en we zijn met veel leuke
dingen bezig. Ook maak ik sinds kort deel uit van
Luizenpluizers op school en draai ik maandelijks een
pleinwacht. Zoals je kunt lezen ontbreekt het aan de
integratie niet!

Ik ben Pier de Vries, ik ben de vader van Anna
( groep 3 ) en mare ( groep 1 ) . Onze dochters
wonen van zondag tot en met maandag bij mij
op de boerderij, en de rest van de week bij hun
moeder Margriet in Leeuwarden. Ik run samen
met mijn ouders een boerderij even buiten
weidum. Wij hebben een melkveehouderij,
dus hoofdzakelijk koeien. Ik ben in de OR
gestapt om zo het een en ander mee te krijgen
van de school, en hier en daar mijn steentje bij
te kunnen dragen. Mijn werk is gedeeltelijk
ook mijn hobby, daarnaast sport ik regelmatig.
Voornamelijk hardlopen.

