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24 februari 2023 Oudergesprekken 
De afgelopen week vonden de oudergesprekken plaats. We kijken terug op 
mooie gesprekken met ouders en kinderen! Samen (ook één van onze 
kernwaarden) maken we de school! 
 
Coronatesten 
Op school hebben wij heel veel coronatesten liggen. Wanneer jullie hier belang 
bij hebben, pak er dan gerust een paar gratis mee! Er staat een doos met testen 
op het podium. 
 
MR verkiezing 
Voor de MR hebben twee ouders zich verkiesbaar gesteld. Dat zijn Frederik Lok 
en Andrea ter Horst. In deze nieuwsbrief zullen zij zich voorstellen en dan 
kunnen ouders via een link kiezen wat de voorkeur is. Dit is de link: 
https://forms.gle/v7Qp3z9wKmMyiDs79 
 
Hierbij de twee ouders die zich voorstellen: 
 

Mijn naam is Frederik Lok (33) en ik wil graag 
nieuwste lid van de MR in de oudergeleding 
worden. Ik woon samen met mijn vrouw, Jotte en 
twee kinderen, Teije en Jins, sinds drie jaar in 
Oldemarkt. Onze oudste zoon is net op de Slinge 
begonnen. 
Ik werk als docent biologie op de BHS in Gorredijk. 
Daar werk ik voornamelijk met pubers en dat is 
een geheel andere tak van sport dan de 

basisschool. In mijn werk heb ik eerder in de MR gezeten, maar dan als 
personeelslid. Het ouder gedeelte zal voor mij nieuw zijn. Ik kijk er naar uit en ga 
voor een goede representatie van de ouders. 
 
Mijn naam is Andrea ter Horst en ik woon sinds 2011 in Oldemarkt. Ik ben 
getrouwd met Christiaan ter Horst, moeder van Marloes uit groep 5/6 en van 
Sven uit groep 3/4 en van Lucas van 1.5 jaar oud. 
Naast mijn werk probeer ik mij zoveel mogelijk in te zetten voor de school o.a. 
leesouder en waar hulp bij nodig is. 
Ook in het dorp ben ik actief met diverse activiteiten denk aan de 
Buitenspeeldag, kledingbeurs en meer. 
Ik werk bij De Friese Wouden in Wolvega. Dit werk doe ik met heel veel plezier. 
Mijn motivatie om als ouderafgevaardigde zitting te nemen in de MR, is dat ik 
betrokken wil zijn bij wat er speelt op de school. En dan vooral op een 
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strategisch niveau wat betreft de kwaliteit van de school in het algemeen. 
Bovendien wil ik de kwaliteit op lange termijn waarborgen en indien nodig 
verbeteren.  

 
Schoolfruit 
Afgelopen week was de laatste week dat wij schoolfruit hebben gekregen. Vanaf 
13 februari willen we vragen of de kinderen op woensdag t/m vrijdag weer zelf 
fruit meenemen. Het liefst natuurlijk de hele week! 
 
Lege batterijen, lever ze in bij ons op school 
Je kunt je lege batterijen bij ons op school inleveren. Goed voor het milieu én 
voor onze school. Want voor elke kilo ingezamelde lege batterijen ontvangt onze 
school een geldbedrag. Dit geldbedrag kunnen wij besteden aan bijvoorbeeld 
schoolartikelen. Hoe meer ingezamelde lege batterijen, hoe hoger het 
geldbedrag is dat onze school zal ontvangen.  
Alle bij ons op school ingeleverde batterijen worden door Stibat ingezameld en 
gerecycled. Van metalen uit deze batterijen kunnen nieuwe producten worden 
gemaakt, zoals pannen, fietsen, kranen en dakgoten. 
De batterijen kunnen ingeleverd worden in de hal van de hoofdingang.  
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