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Voorwoord

Beste ouders, 

We starten dit jaar als Integraal Kind Centrum (IKC): school, peuteropvang én buiten-
schoolse opvang onder één dak. In het Fries wordt dit ook wel een ‘bernemienskip’ 
genoemd. Er is nog veel in ontwikkeling, er wordt steeds meer samengewerkt om 
sámen een veilige én leerzame plek voor de kinderen te bieden. 

Deze bernemienskip heeft de naam ‘De Triangel’ gekregen. Een triangel zorgt voor 
levendigheid, de levendigheid van de kinderen. De drie hoeken verwijzen naar de 
verbinding tussen kinderen, ouders en team. Een goede verbinding tussen deze drie 
zorgt voor een optimale omgeving waarin kinderen tot bloei kunnen komen. Oók 
verwijzen de drie hoeken naar de drie samenwerkingspartners; CBS Dûbel-Ien (school), 
Kinderwoud (peuteropvang) en Vandaag (BSO). De opening in de triangel verwijst naar 
de contacten met de mienkip, het dorp en ver daarbuiten. 

In deze kalender vindt u de nodige praktische informatie die jaarlijks verandert. Wij hopen 
dat u de kalender op een zichtbare plaats hangt, zodat u op de hoogte bent van alle activi-
teiten. Uiteraard kunt u op de kalender de nodige aanvullingen noteren bij de betreffende 
datum, die gedurende het jaar bekend worden. 
Op de website vindt u uitgebreide informatie over bernemienskip De Triangel. De school-
gids vindt u onder de button ‘downloads’ (www.bmsdetriangel.nl).

Tot besluit willen we u erop attent maken dat u te allen tijde bij vragen/opmerkingen 
terecht kunt bij de leerkracht/pedagogisch medewerker of de directie.  

Met vriendelijke groet, 
team bernemienskip ‘De Triangel’ 

P.S. Waar u in deze kalender ‘ouders’ leest, bedoelen we ouders/verzorgers. 



WANNEER GAAN DE KINDEREN NAAR  
HET IKC?

School: 
We hanteren het vijf gelijke dagen model: Alle 
kinderen gaan van 8.30 tot 14.00 uur naar school. 
  
Vanaf 8.20 uur kunnen de kinderen van groep 1,2 
en 3 naar binnen worden gebracht. Om 8.25 uur 
gaat de bel voor de kinderen uit groep 4 t/m 8.  
Om 8.30 uur begint de les. 
Bij regen mogen ook de andere kinderen 10 minu-
ten voor schooltijd naar binnen. 

De pauze is van 10.00 - 10.15 uur. Tussen de middag 
hebben de kinderen een half uur pauze. Eerst eten 
we met de groep in het lokaal, daarna is er tijd 
voor sport en spel. Wilt u uw kind gezonde voeding 
meegeven? Graag zoveel mogelijk in een brood-
trommeltje en beker, zodat we het afval beperken.

Peuteropvang: Kinderen vanaf 2 jaar kunnen op 
dinsdag en donderdag naar de peuteropvang. Er is 
inloop van 8.30 tot 8.45 uur. Om 11.30 uur kunnen 
de peuters weer opgehaald worden. 
Drinken krijgen de kinderen op de opvang, graag 
een bakje met (gesneden) fruit meegeven. 

BSO: Er is op alle werkdagen opvang mogelijk op 
deze locatie. 
Vakantieopvang: 8.00 - 18.30 uur 
Voorschoolse opvang (VSO): 6.30 - 8.30 uur
Buitenschoolse opvang (BSO): 14.00 - 18.30 uur 

Voor meer informatie: www.kindvandaag.nl

AFMELDING BIJ ZIEKTE

School: Als uw kind ziek is, dan kunt u dat vanaf  
‘s morgens 8.00 uur telefonisch bij ons melden.
 
Peuteropvang: Kinderen die ziek zijn, kunnen 
afgemeld worden via de Konnect App.

BSO: Kinderen die ziek zijn, kunnen afgemeld 
worden via Bitcare.

Verzoek om vrijaf bij leerplicht
Vanaf 5 jaar is uw kind leerplichtig. Hebt u toch 
een verlofaanvraag, dan kan dit schriftelijk worden 
ingediend bij de directie. Daarvoor is een formulier 
beschikbaar op onze website.  Wilt u voorafgaand 
aan de aanvraag nagaan of uw verzoek binnen 
de regelgeving valt? Deze informatie vindt u in de 
schoolgids op de website. 

GROEPSINDELING 2020-2021

Groep 1/2/3
Maandag: juf Jannie en juf Myrthe
Dinsdag: juf Jannie en juf Myrthe 
Woensdag: juf Jannie en juf Margriet 
Donderdag: juf Margriet en juf Myrthe
Vrijdag: juf Margriet en juf Myrthe

Groep 4/5 
Maandag en dinsdag: juf Alinda
Woensdag tot vrijdag: juf Lisette

Groep 6/7/8 
Maandag en dinsdag: juf Marianne en juf Yvonne 
Woensdag: juf Marianne
Donderdag en vrijdag: juf Yvonne   

Peuteropvang 
Juf Nynke

BSO
Juf Wietske en juf Charlotte

TAKEN EN FUNCTIES BINNEN HET IKC: 

 −  De directeur heeft de algehele leiding (juf 
Marianne Sollie). Zij is op wisselende dagen 
aanwezig, 2,5 dag per week.

 −  Bij afwezigheid van juf Marianne Sollie is juf 
Marianne de Vries op maandag en dinsdag het 
aanspreekpunt, op woensdag tot vrijdag juf 
Lisette.

 − De intern begeleider (IB’er) regelt de ‘zorg’ voor 
de leerlingen (juf Petra). Juf Petra is elke donder-
dag op school. 

 − De onderwijsassistente geeft extra ondersteu-
ning aan zowel leerlingen als leerkrachten, bin-
nen én buiten de groep (juf Annie en juf Joke).  

 − De ICT’er regelt zaken betreffende de computers 
(juf Petra). 

 − De vakleerkracht muziek verzorgt op maandag 
de AMV-lessen Algemene Muzikale Vorming (juf 
Dieuwke).

 − De IKC-medewerker is als onderwijsassistente 
werkzaam op maandag- en vrijdagochtend. 
Daarnaast als pedagogisch medewerker (leidster) 
bij de peuteropvang op dinsdag- en donderdag-
ochtend (juf Nynke).

VAKANTIEROOSTER 2020-2021

Periode

Herfstvakantie 12 - 16 oktober 

Kerstvakantie 21 december - 1 januari 

Voorjaarsvakantie 20 - 28 februari 

Pasen 2 april - 5 april 

Koningsdag 7 april

Meivakantie* 3 mei - 16 mei 

Pinksteren 24 mei

Zomervakantie 12 juli tot 22 augustus

*  Bevrijdingsdag en Hemelvaart vallen in  
de meivakantie



Onze missie en visie 
Uit onze missie en visie wordt duidelijk wie we zijn 
en wat de belangrijkste kenmerken van het aanbod 
van bernemienskip De Triangel is. 

Onze missie: 
Bernemienskip De Triangel:

 − begeleidt kinderen in hun groei tot zelfbewuste 
en verantwoordelijke mensen die in de steeds 
veranderende wereld  gelukkig en succesvol zijn. 

 − biedt onderwijs én opvang aan kinderen van 
2 – 12 jaar.

 − staat voor uitdagend onderwijs en opvang 
gebaseerd op de Christelijke grondslag waarden 
in samenhang met de omgeving.

 − bernemienskip De Triangel is een voorziening in 
het dorp. Iedereen is welkom, mits de identiteit 
gerespecteerd wordt. 

 − helpt kinderen hun talenten te ontdekken en 
deze verder te ontwikkelen.

Onze visie wordt samengevat in de  
volgende drie zinnen: 

 − Worden wie je bent; 
 − Leren wat je kunt; 
 − Samen kom je verder. 

Kortom: 

De volledige beschrijving van de visie kunt u vinden 
op de website óf u kunt deze opvragen bij de 
directeur. 

‘Meist wêze wa’st bist,  
lit mar sjen watsto kinst!’
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Zomervakantie

Zomervakantie

– Eerste schooldag!
– Start BSO

Start peuteropvang

Luizencontrole

zo ma di wo do vr za
2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30 31



De oudercontacten
School:  U als ouders en wij als school zijn 
samen verantwoordelijk voor de ontwikkeling 
van uw kind. Door samen te werken en alle 
waardevolle informatie over uw kind uit te 
wisselen gaan we op zoek naar de meest 
kansrijke wegen voor uw kind om te leren. Er 
zijn verschillende mogelijkheden om met de 
leerkracht te overleggen over uw kind. Aan 
het begin van het jaar zijn er de welkomstge-
sprekken voor de ouders van de leerlingen van 

de oneven groepen. U kunt dan kennismaken 
met de (nieuwe) leerkracht en de aanpak voor 

uw kind afstemmen. Na de herfstvakantie volgen 
de spreekuren, waarin de ontwikkeling van uw kind 
wordt besproken. Daarnaast zijn er tweemaal per 
jaar de 10-minuten-gesprekken. De spreekuren en 
de 10-minutengesprekken van juni zijn facultatief.

Peuteropvang:  Na aanmelding via Kinderwoud 
wordt u uitgenodigd voor een intake-gesprek. 
Wanneer uw kind naar de peuteropvang gaat, is 

er contact mogelijk tijdens de inloop en bij het 
ophalen van uw peuter. 
Eén keer per jaar wordt er een ontwikkelingsgesprek 
gepland. Het is mogelijk contact te leggen via de 
Konnect app. Ook bijzonderheden vanuit de peuter-
opvang worden gemeld via deze app. 

BSO:  Communicatie kan via het systeem Bitcare. 
Ook bij het halen van uw kinderen is er ruimte voor 
vragen aan de pedagogisch medewerkster. Natuur-
lijk kunt u altijd telefonisch contact opnemen. Het 
nummer van de locatietelefoon is 06-10414843. 
Wilt u 2 weken voor elke vakantie/studiedag door-
geven of én wanneer uw kind(eren) komen? 
Rond 1 maart 2021 graag de data van de zomer-
vakantie van ouders doorgeven. 7 juni wordt het 
definitieve rooster vastgesteld.  

IKC: Jaarlijks organiseren we een ouderavond,  
samen met de ouderraad. Er komt dan een informa-
tief thema aan de orde.  We vinden het belangrijk 
om elkaar zo goed mogelijk te informeren.
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Kinderen vrij!

10 minuten gesprekken –  Schoolschaatsen  
groep 6/7/8

–  10 minuten gesprekken 

zo ma di wo do vr za
1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30



De leerkrachten zijn in ieder geval 30 minuten voor 
schooltijd en 45 minuten na schooltijd aanwezig. 

Is er iets, of hebt u een vraag, aarzel niet te bellen 
of langs te komen. Een afspraak is snel gemaakt!  
U kunt dit ook van ons verwachten. 

De Afdelingsraad
Elke school heeft een afdelingsraad. Dit is een 
vertegenwoordiging van ouders, die lid zijn van 
de vereniging. De directeur betrekt hen bij de 
voorbereiding van beleid (meedenkers) en kunnen 
gevraagd en ongevraagd advies geven op alle 
beleidsterreinen. Twee leden van de schoolraad zijn 

lid van de ledenraad van de Stichting. De ledenraad 
bepaalt het beleid van PCBO Tytsjerksteradiel. 
Namens onze school hebben Siem Jan Algra en 
(vacature) zitting in deze raad.

De Medezeggenschap
De M.R. heeft op een aantal terreinen advies- of in-
stemmingsrecht. Dat verschilt per beleidsonderdeel. 
De M.R. toetst het voorgenomen schoolbeleid, 
maar maakt het niet zelf.

De kwaliteit
Elk kind is weer anders. Toch kan ook een basis-
school meetbare gegevens noemen, zodat u een 
indicatie krijgt over de kwaliteit van de school. 
Deze gegevens halen we uit:

 − De leerprestaties (zie daarvoor de schoolgids)
 − Inspectieverslagen (ter inzage op school)
 − Uitslag ouderenquêtes (zie daarvoor de website)
 − Het jaarverslag (zie daarvoor de website)

 − Het kwaliteitszorgsysteem (zie daarvoor ons 
jaarverslag)

 − Het schooljaarplan (welke doelen wil de school 
komend jaar bereiken?)

 − De leerlingenenquête (ter inzage op school)
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10 minutengesprekken

Schoolschaatsen 
groep 6/7/8

Studiedag team: 
Kinderen vrij! 

Herfstvakantie

– Luizencontrole 
–  Schoolschaatsen  

groep 6/7/8

Schoolschaatsen 
groep 6/7/8

zo ma di wo do vr za
1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31



Welke activiteiten staan komend 
jaar op het programma?
1.  Anders organiseren én groepsdoorbrekend  

werken. 
2. Vervolg plan van aanpak met als doel te komen 

tot een ononderbroken ontwikkeling van 2-12 
jaar in het kader van IKC-ontwikkeling. 

3.  Nieuw volgsysteem 2 - 7 jaar. 
4. Invoering methode Blink Wereld groep 4 t/m 8 

(Wereldoriëntatie) : onderzoekend en ontdek-
kend leren in projecten - groepsdoorbrekend. 

5.  Vervolg implementatie muziekmethode  
1,2,3 zing!

ICT
Iedere groep heeft de beschikking over een aantal 
pc’s en iPads met diverse educatieve software en 
apps. 
In de groepen 4 t/m 8 wordt gewerkt met Snap-
pet. Ieder kind heeft een iPad met lesmateriaal. 
Deze iPad dient als interactieve vervanging voor 

de huidige (werk-)boeken en sluit aan op onze 
lesmethoden. De kinderen verwerken hierop de 
lesstof van de vakken rekenen en deels van taal, 
spelling en begrijpend lezen. Het voordeel is dat 
kinderen directe feedback en op eigen niveau kun-
nen werken. Daarnaast biedt het de leerkrachten 
meer mogelijkheden om de leerlingen zorg op maat 
te bieden. 
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Schoolschaatsen 
groep 6/7/8

Swim2play groep 1/2/3
12.15 – 13.00 uur

Swim2play groep 1/2/3
12.15 – 13.00 uur

Studiedag team: 
Kinderen vrij! 

Swim2play groep 1/2/3
12.15 – 13.00 uur 

zo ma di wo do vr za
1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30



Bewegingsonderwijs
Vanaf donderdag 29 augustus gaan de kinderen 
van groep 4 t/m 8 met de bus naar sporthal ‘De 
hege fiif’ in Hurdegaryp. 
De kinderen hebben daarvoor een speciaal broekje, 
een T-shirt en sportschoenen nodig. 

De kinderen van de peuteropvang en groep 1/2/3 
hebben de gymles in het speellokaal op school of 
op het plein. Zij hebben hiervoor gymschoenen 
(voorzien van naam) nodig met stroeve zool. De 
schoenen worden op school bewaard.

Op het nieuwe schoolplein zijn materialen geplaatst 
van de methode 3,2,1 start! Deze methode biedt 
handreikingen voor bewegend leren voor alle 
groepen.
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Swim2play groep 1/2/3
12.15 – 13.00 uur

Swim2play groep 1/2/3 
12.15 – 13.00 uur

Kerstvakantie Eerste kerstdag

Kerstvakantie

zo ma di wo do vr za
1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31

Tweede 
kerstdag



Activiteiten
We doen na schooltijd mee aan verschillende 
activiteiten, bijvoorbeeld het schoolvoetbal of de 
voorleeswedstrijden. Eén keer per jaar organiseren 
we een kerkdienst in samenwerking met de kerk in 
Suwâld. Onder schooltijd zijn er tal van activiteiten.  
Er is een groot aanbod van activiteiten, waar we als 
bernemienskip aan mee kunnen doen. We kiezen 
activiteiten die passen binnen onze visie.  
 

Ouderbijdrage
Per jaar vragen wij een ouderbijdrage van 15 
euro per kind. Deze bijdrage is vrijwillig. Uit deze 
ouderbijdrage betalen we de uitgaven voor bijzon-
dere activiteiten, zoals het sinterklaasfeest, het 
kerstfeest en de laatste schooldag. 

Acties
Gedurende het jaar worden verschillende 
goede doelen centraal gesteld, waarvoor op 
diverse manieren aandacht en steun wordt 
gevraagd. 

Fotograaf
Dit schooljaar worden er alleen groepsfoto’s 
gemaakt. 
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– Luizencontrole
–  NSA Dans op maat 

Groep 3 en 4  
14.15 – 15.15 uur 

NSA theater 
Groep 5/6 
15.45 – 16.45 uur 

Studiedag team: 
Kinderen vrij! 

NSA Dans op maat 
Groep 3 en 4
14.15 – 15.15 uur

NSA theater 
Groep 5/6 
15.45 – 16.45 uur 

NSA Dans op maat 
Groep 3 en 4
14.15 – 15.15 uur

NSA theater 
Groep 5/6 
15.45 – 16.45 uur 

NSA theater 
Groep 5/6 
15.45 – 16.45 uur 

Margedag – 
Kinderen vrij! 

zo ma di wo do vr za
1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30 / 31

Kerstvakantie /  
Nieuwjaarsdag



Schoolafspraken
We zijn een Kanjerschool, dit betekent dat we ge-
bruik maken van de methode van de Kanjertraining. 
De Kanjerregels zijn: 
- We vertrouwen elkaar 
- We helpen elkaar 
- Niemand speelt de baas 
- We lachen elkaar niet uit 
- Je blijft niet zielig 
Binnen de groepen worden de regels (zo mogelijk) 
met de kinderen vastgesteld. 

Veiligheidsbeleid
Wij hebben een integraal veiligheidsplan. U 
vindt daarin het pestprotocol, de noodzake-
lijke inspecties, het internetprotocol en het 
beleid als het gaat om bijv. schorsing en 
verwijdering. Elke school heeft een ARBO-
coördinator, die verantwoordelijk is voor het 
jaarlijkse plan van aanpak en de evaluaties. 
Per 50 leerlingen heeft elke school een BHV-er. 
Drie keer per jaar wordt het ontruimingsplan 
geoefend.
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NSA Dans op maat 
Groep 3 en 4
14.15 – 15.15 uur

NSA theater 
Groep 5/6 
15.45 – 16.45 uur

Swim2play groep 4/5
12.15 – 13.00 uur

–  Inloop ouders (8.15 – 8.30)
–  NSA Dans op maat  

Groep 3 en 4 (14.15 – 15.15)

Presentatie en afsluiting 
NSA theater groep 5/6

Inloop ouders 
8.15 – 8.30 uur / 
Rapporten mee 

– 10 minuten gesprekken
–  Swim2play groep 4/5 

12.15 – 13.00 uur

– 10 minuten gesprekken
–  NSA Dans op maat 

Groep 3 en 4 
14.15 – 15.15 uur

10 minuten gesprekken

Voorjaarsvakantie

zo ma di wo do vr za
1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28



Pestprotocol
We hechten veel waarde aan het welbevinden van 
kinderen. We werken met de Kanjertraining en 
volgen de leerlingen op het gebied van de sociaal 
emotionele ontwikkeling. Helaas zien en horen we 
niet alles. Mocht u zaken opvallen die niet goed 
gaan, dan stellen wij het zeer op prijs als u contact 
met de leerkracht opneemt. Op onze website kunt 
u melding maken van pestgedrag. De school werkt 
met de M5 methode (melden, meten, maatregelen, 
maatwerk en mensenwerk). Uiteraard gaan we hier 
zeer vertrouwelijk mee om. 

Ongevallen en aansprakelijkheid
Een ongeluk zit in een klein hoekje. Het kan 
gebeuren, dat er een bril of kleding stuk gaat. Een 
schuldige is soms moeilijk aan te wijzen. De school 
kan aansprakelijk worden gesteld, wanneer het 
gaat om schade die te wijten is aan nalatigheid van 
bestuur of personeel. 
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Swim2play groep 4/5
12.15 – 13.00 uur 

Luizencontrole

Swim2play groep 4/5
12.15 – 13.00 uur

NSA EHBO 
14.00 – 16.00 uur
Groep 8  

Swim2play groep 4/5
12.15 – 13.00 uur

NSA EHBO 
14.00 – 16.00 uur
Groep 8   

Studiedag team: 
Kinderen vrij! 

NSA EHBO 
14.00 – 16.00 uur
Groep 8   

NSA EHBO 
14.00 – 16.00 uur
Groep 8  

zo ma di wo do vr za
1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31



Wilt u goed verzekerd zijn, dan kunt u bij verschil-
lende banken en verzekeringsmaatschappijen terecht 
voor een scholierenverzekering. 

Toezicht
Er is 10 minuten voor schooltijd en in de pauzes 
pleinwacht. Tijdens het binnen komen en het uitgaan 
van de leerlingen is er toezicht op de gang. 

Schoolartsendienst
Wij zijn aangesloten bij de GGD Fryslân, Postbus 
612, 8901 BK Leeuwarden (088-2299444). Als u 
vragen hebt over de gezondheid van uw kind, 
dan kunt u contact opnemen met de GGD.
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Goede Vrijdag

Tweede Paasdag NSA EHBO 
14.00 – 16.00 uur
Groep 8   

Koningsdag

zo ma di wo do vr za
1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

24 26 27 28 29 30

Eerste 
Paasdag



Jeugdteam
Kinderen opvoeden is erg leuk, maar niet altijd 
gemakkelijk. Bij het jeugdteam kunt u terecht voor 
alle informatie over opvoeden en opgroeien. Alle 
kennis onder één dak. 
 
De medewerkers van het jeugdteam ondersteu-
nen gezinnen op zeer uiteenlopende gebieden. 
Denk hierbij aan opvoedkundige hulp, maar ook 
aan een aanvraag voor diagnostiek of een PGB 
(Persoonsgebonden Budget). Er wordt gewerkt met 
één vast contactpersoon vanuit één plan voor één 
gezin. Daarbij werken de medewerkers nauw samen 
met onder andere huisartsen, consultatiebureaus, 
scholen en vrijwilligersorganisaties.
U kunt meer informatie krijgen via de IB-er of 
rechtstreeks contact opnemen: T 088 - 533 53 33 of 
via info@jeugdteamtd.nl
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Goede Vrijdag

Meivakantie Bevrijdingsdag

Meivakantie Hemelvaartsdag

– Schoolreisjes groep 1-6
–  Weerbaarheidstraining 

Groep 6/7  
14.15 – 15.15 uur  

Tweede Pinksterdag – Luizencontrole 
–  Weerbaarheidstraining 

Groep 6/7  
14.15 – 15.15 uur  

zo ma di wo do vr za
1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30 31

Moeder-
dag

Eerste 
Pinkster-
dag



Vertrouwenspersoon
Als u een klacht hebt, dan willen we dat graag 
horen. Soms is er een klacht, die u niet met de 
leerkracht of de schoolleiding wilt bespreken. Voor 
sommigen is het gemakkelijker contact op te nemen 
met iemand, die ze kennen. De contactpersoon 
voor De Triangel is mevr. A.Tjalma-van Vaals, tel. 
0511 431641. Mocht het nodig zijn, dan zal zij de 
klacht doorverwijzen naar de vertrouwenspersoon 
mevr. M. Hartman. Telefoonnummer:  
0511 475145.
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Weerbaarheidstraining 
Groep 6/7 
14.15 – 15.15 uur  

Weerbaarheidstraining 
Groep 6/7 
14.15 – 15.15 uur   

Weerbaarheidstraining 
Groep 6/7 
14.15 – 15.15 uur  

Margedag – 
Kinderen vrij! 

Inloop ouders 
8.15 – 8.30 uur

–  Inloop ouders  
8.15 – 8.30 uur 

– Rapporten mee 

10 minuten gesprekken 10 minuten gesprekken

zo ma di wo do vr za
1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30

  Vaderdag



Schoolraad
Voorzitter: Rina van Blaaderen,  
06-12392858
Secretaris: Betty Kingma 

Medezeggenschapsraad
Voorzitter: Jeroen Dolman, 06-51664664
Secretaris: Janneke Kiestra

Team
juf Marianne Sollie Directeur, 06-23242489
juf Margriet   Leerkracht groep 1/2/3
juf Jannie  Leerkracht groep 1/2/3 
juf Myrthe Leerkracht groep 1/2/3
juf Lisette  Leerkracht groep 4/5
juf Alinda Leerkracht groep 4/5
juf Marianne Leerkracht groep 6/7/8
juf Yvonne Leerkracht groep 6/7/8
Juf Petra Intern Begeleider 
juf Annie Onderwijsassistente 
juf Joke  Onderwijsassistente
juf Nynke IKC-medewerkster
juf Wietske BSO-medewerkster
juf Charlotte BSO-medewerkster
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10 minuten gesprekken

Afscheid groep 8 Laatste schooldag!

Zomervakantie

Zomervakantie

Zomervakantie

zo ma di wo do vr za
1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

24 26 27 28 29 30 31
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Tytsjerksterad
iel


