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Bernemienskipsintrum Ryptsjerk:  
Waar ieder kind, vanaf  
het begin meetelt!
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Voorwoord

Kinderwoud en CBS Alpha bieden u graag deze schoolkalender aan waarmee wij u 
informeren over belangrijke onderwerpen en activiteiten in het komend schooljaar. 
Wilt u meer informatie, dan vindt u die op de website www.cbsalpha.nl. De school-
gids staat op onze website. Ook kunt u een geprinte versie van de schoolgids bij de 
directie krijgen. Aarzel niet hiervan gebruik te maken, want wij willen u graag zo 
goed mogelijk informeren. 

In de schoolkalender hebben we zoveel mogelijk activiteiten vermeld. Tijdens het 
cursusjaar komen er vaak nog verschillende zaken bij. Deze vermelden we in onze 
nieuwsbrieven. U kunt de activiteiten dan overnemen op deze kalender. Dan hebt u 
alles bij elkaar. 

Het bernemienskipsintrum Ryptsjerk is ontstaan uit een samenwerking tussen CBS 
Alpha en de (peuter)opvang van Kinderwoud. De nauwe samenwerking is hier 
historisch gegroeid: al ruim 11 jaar bevinden ze zich in hetzelfde gebouw, wat maakt 
dat er korte lijnen zijn, zodat een doorgaande ontwikkellijn  gewaarborgd is. Om de 
kinderen een veilige en volledige ontwikkeling te bieden is er sprake van één team, 
dat garant staat voor de ontwikkeling van kinderen van 2 tot 12 jaar. Ook de voor- 
en naschoolse opvang wordt door Kinderwoud gerealiseerd. 

Bernemienskipsintrum Ryptsjerk belooft de kinderen de kans om hun talenten te 
ontwikkelen in een sfeer van veiligheid, rust en regelmaat. Een sintrum waar ieder 
kind, vanaf het begin meetelt! 

Met vriendelijke groet,

Grietje Keizer
Directeur CBS Alpha
eerste aanspreekpunt opvang



OPENINGSTIJDEN VSO EN NSO
Alle dagen  
Voorschoolse opvang: 7.00-8.30  
Naschoolse opvang: 14.00-18.30

WANNEER GAAN DE KINDEREN  
NAAR SCHOOL?

Continurooster

Stamgroep paars  
(2-4 jarigen)
Maandag en woensdag 

8.30 - 12.00 uur

Maandag t/m vrijdag 
4 tot 12 jarigen

8.30 - 14.00 uur

VAKANTIEROOSTER 2020-2021

Periode

Herfstvakantie 12 okt t/m 16 okt

Kerstvakantie 21 dec t/m 1 jan

Voorjaarsvakantie 20 febr t/m 28 febr

Pasen 2 april t/m 5 april

Meivakantie 3 mei t/m 14 mei

Koningsdag 27 april t/m 27 april

Hemelvaart 13 mei t/m 14 mei

Pinksteren 24 mei t/m 24 mei

Zomervakantie 12 juli t/m 20 aug

 Dagen Stamgroep paars 
(peuter)

Stamgroep oranje 
(1/2/3)

Stamgroep geel 
(4/5/6)

Stamgroep groen 
(7/8)

Overig

Maandag ochtend: juf Siska juf Grietje juf Anneke meester Tjidsger juf Roelinka wnd. dir. taken 
wisselend op de ma/do

Dinsdag juf Roelinka juf Anneke meester Tjidsger juf Grietje directietaken
juf Jacqueline IB taken 

Woensdag ochtend: juf Siska  juf Roelinka juf Anneke meester Tjidsger/ 
juf Grietje

 

Donderdag juf Grietje juf Diana meester Tjidsger juf Roelinka wnd. dir. taken 
wisselend op de ma/do

Vrijdag juf Roelinka juf Diana meester Tjidsger juf Grietje directietaken

GROEPSINDELING 2020-2021

ROOSTER BEWEGINGSONDERWIJS

Maandagmiddag: 
leerjaren 3/4/5/6/7/8 – 12.15 - 14.00 uur in Oentsjerk

DIRECTIE AANWEZIG
dinsdag en vrijdag

Extra vrije dagen: 
kindvrije dagen: 21-9-20, 9-10-20, 19-2-21
Studiedagen: 8-9-20, 17-11-20, 23-3-21
Toetsanalyse dagen: 2-2-21, 29-6-21
Margedag: 9-7-21
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Zomervakantie

Zomervakantie

– Eerste schooldag
– Start gouden weken

Luizencontrole

dBieb

Kennismakingsavond

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

Juf Diana 
jarig

Wie zijn we?
Bernemienskipsintrum Ryptsjerk biedt op-

vang, onderwijs en BSO aan kinderen van 
2-12 jaar. De Vreedzame school is leidraad 

voor de omgang met elkaar.
Wij bieden innovatief onderwijs (Next Level); 

gepersonaliseerd leren, 21e eeuwse vaardighe-
den, duurzaamheid, samen goed onderwijs.

De identiteit in de jongste stamgroep is neutraal 
met in acht neming van de waarden en normen van 

de volgende stamgroepen. Deze hebben een christelijke 
grondslag, waarbij iedereen welkom is.

 
Wij werken in 2 units met eigen ruimtes. De units zijn 

onderverdeeld in 4 stamgroepen (leeftijdsgroepen), 
met elk zijn eigen kleur. Dit betekent veel samen-

werking in het team en kinderen onderling van 
unit 1 (2-7 jaar) en unit 2 (7-12 jaar).

 

Unit 1
Stamgroep paars 2-4 jaar Opvang

Stamgroep oranje 4-7 jaar Leerjaren 1/2/3

Unit 2
Stamgroep geel 7-10 jaar Leerjaren 4/5/6

Stamgroep groen 10-12 jaar Leerjaren 7/8

De leerkracht, pedagogisch medewerker, onderwijsassistent is coach. Instruc-
tie (door leerkrachten) in kleine groepen op maat (niveau). We bieden een 
krachtige leer-, werk- en speelomgeving. Elke stamgroep start de dag met een 
betekenisvolle inloop. De inloop start om 8.20 uur. De kinderen mogen dan, 
eventueel met hun ouder(s), het Bernemienskipsintrum binnen komen. 

Wat zijn de belangrijkste  kenmerken van ons 
 onderwijs?
Wij werken vanuit de 5 Next Level domeinen:                                                                                                                

 − Taal & communiceren; taalontwikkeling nodigt leerlingen uit om de wereld 
om zich heen te ontdekken, persoonlijke gevoelens en de werkelijkheid te 
ordenen en te begrijpen. 

 − Rekenen en getallen (cognitief); rekenvaardigheid helpt de kinderen om 
informatie te kunnen duiden, ordenen en structureren.

 − Persoonsvorming (wie ben ik); kinderen leren om te gaan met vrijheid, 
verantwoordelijkheid en over grenzen heen te kijken.

 − De wereld om mij heen; de kinderen leren de wereld om zich heen te 
begrijpen.                                                      

 − Samen leven.
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Studiedag team:  
alle leerlingen vrij 

Nieuwsbrief

Leerlingen vrij:
Analyseren toetsen

dBieb

Omgekeerde ouder- 
gesprekken  
(MijnRapportfolio)

Omgekeerde ouder- 
gesprekken  
(MijnRapportfolio)

Start Kinderboekenweek: 
“En Toen?” Projectweek

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

Elke stamgroep heeft verschillende ruimtes tot haar beschik-
king. De kinderen hebben geen vaste werkplek meer. Er 

zijn drie ruimtes waar geplande stamgroepactiviteiten 
plaatsvinden. We werken vanuit het TOM concept aan 

eigentijds onderwijs, Next Level genaamd. De Next Level 
School is een plek waar kinderen worden begeleid om 

in de maatschappij van straks succesvol en gelukkig 
te kunnen zijn. Er wordt gewerkt met een verbeter-
bord, planbord, dag - en weektaken. De zorgstruc-

tuur is hierop geënt. 
We willen de doorgaande lijn van peuter naar kleuter 

vloeiend laten verlopen en spelen zo nu en dan samen. 
Ook delen we ruimtes. Kinderen van 3,8 jaar draaien 

wekelijks een keer mee in stamgroep oranje.

We doen het graag samen met u!

De oudercontacten
We starten in september met de omgekeerde 

oudergesprekken. U mag als ouder met uw 
kind vertellen over wat ze verwachten het 

komende schooljaar. Ook staat er in eind augustus 
een kennismakingsavond gepland, waar kinderen  
de ouders over de stamgroep vertellen.  

Het is belangrijk, dat u op de hoogte bent van 
de ontwikkeling van uw kind. We werken met 
een digitaal rapportfolio, waarin de ontwik-
keling van uw kind(eren) zichtbaar wordt. 

Het is verstandig, dat we elkaar zo 
goed mogelijk informeren. Is er iets, 
of hebt u een vraag, aarzel dan niet 
te bellen of langs te komen om een 
afspraak te maken. 

Aan het einde van het schooljaar orga-
niseert de afdelingsraad, in samenwerking 
met de MR/activiteitencommissie en directie, 
een ouder-/infoavond. Deze avond fungeert 
ook als afdelingsledenvergadering van de 
Vereniging PCBO-Tytsjerksteradiel. 
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(Koffie) inloopochtend 
met consultatiebureau

dBieb Studiedag team:  
alle leerlingen vrij 

Herfstvakantie

Herfstwandeling Bos van 
Ypey - stamgroep paars

dBieb Luizencontrole

Verjaardagsfeest stam-
groep geel (juffen) en 
groen (meester)

Tomke foarlêswike Nieuwsbrief 

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

De afdelingsraad
De Alpha heeft een afdelingsraad. Dit is een vertegenwoor-

diging van ouders, die lid zijn van de stichting. De directeur 
betrekt hen bij de voorbereiding van beleid (klankbord) en 

kunnen gevraagd en ongevraagd advies geven op alle 
beleidsterreinen. Twee leden van de afdelingsraad zijn 

lid van de ledenraad van de stichting. De ledenraad 
bepaalt het beleid van PCBO Tytsjerksteradiel. De 
peuteropvang heeft een eigen ouderraad.

De Medezeggenschap
De MR heeft op een aantal terreinen advies- of instem-

mingsrecht. Dat verschilt per beleidsonderdeel. 

Activiteitencommissie 
De activiteitencommissie van onze school wordt geko-

zen door de ouders en aangevuld met een personeels-
lid. De activiteitencommissie organiseert in samen-

werking met het personeel veel buiten- en binnen 
schoolse activiteiten met een bijzonder karakter; 

sinterklaasfeest, paasmaaltijd, dorpsfeestweek, 

sportactiviteiten als het schaatsen op de 
buitenijsbaan en de Koningsspelen. 

Welkom
Wij willen graag in alle openheid met u com-
municeren. Dus als er iets is, aarzel dan niet 
naar de betreffende leerkracht, pedagogisch 
medewerker of naar de directie te stappen. Vaak 
zijn problemen gemakkelijk op te lossen. Als we het 
weten, kunnen we er iets aan doen. 

Welke activiteiten staan komend 
jaar op het programma?

 − Digitaal rapportfolio: MijnRapportFolio
 − Keuzevrijheid van de leerling bij het uitvoeren van 

taken
 − Implementatie nieuwe methode leerjaar 3 aanvan- 

kelijk lezen: VLL Kim versie
 − Verdieping en borging vanuit het werken met leerdoelen 

van de vakgebieden spelling en rekenen
 − Introductie ouderportaal Parro
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dBieb Nationaal schoolontbijt

St. Maarten optocht unit 1 Schoonmaakavond

Juf Anneke jarig Studiedag team:  
alle leerlingen vrij 

Meester Tjidsger jarig

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

ICT gebruik
De computer/Ipads worden in alle 

stamgroepen gebruikt. Wij hebben een 
doorgaande ICT leerlijn, dat betekent dat de 

doelen per leerjaar bekend zijn en daar doel-
gericht aan gewerkt wordt. Vanaf stamgroep 

oranje wordt er al met computers/IPads gewerkt. 
In de eerste vier leerjaren is dit vooral gericht op 

educatieve en lesgebonden software en spelletjes. 
Alle computers zijn aangesloten op het netwerk van de 

school. Ook is er een internetaansluiting. Via Kennisnet 
en de eigen website kunnen kinderen op een vertrouwde 

manier het internet raadplegen. Zonder internet kunnen 
we niet meer. Wel wijzen we de kinderen er op, dat we 

verantwoord moeten omgaan met internet. We hebben 
een internetprotocol en we letten erop, dat leerlingen 

zich hier aan houden. 
 

De kinderen in de leerjaren 4 t/m 8 werken met 
Snappet voor de vakken rekenen, taal en spel-

ling. Snappet is adaptief onderwijs, dat 
elk kind uitdaagt om zich optimaal te 
ontwikkelen. In Snappet maken leerlingen 
opdrachten, zoals ze dat anders in een 
werkboek of schrift doen. Wij doen dit op spe-
ciale tablets van Snappet zelf. In Snappet staan 
duizenden opdrachten. Er zijn standaard opdrach-
ten die bijvoorbeeld bij de instructie horen, alle 
leerlingen maken deze opdrachten. Daarnaast zijn er 
extra opdrachten. Als de leerlingen klaar zijn met de 
standaard opdrachten, gaan ze naar “het plusje”. Bij het 
plusje krijgen leerlingen opdrachten op hun eigen niveau. 
Het niveau van de leerling wordt per leerdoel bepaald.

Op de website van onze school informeren we u over tal van 
zaken. Ook is het leuk daar foto’s bij te plaatsen. Wilt u dat uw 
kind niet herkenbaar in beeld komt, dan heeft u het privacy beleid 
formulier ingevuld en houden wij daar rekening mee.
U krijgt als ouder een code om in te loggen in het fotoboek op de 
website van school.
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dBieb Sinterklaasfeest  
stamgroep paars

Sinterklaasfeest

dBieb Kerstviering Kerstnieuwsbrief

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

Juf  
Anniek  
jarig

Continurooster-eten op school
De kinderen gaan alle dagen van 8.30 uur tot 14.00 uur naar school. 
Dit betekent dat de kinderen van 12.00 uur tot 12.15 uur op school eten.

Inloop 8.20 uur (ook voor ouders) in alle stamgroepen.  
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dBieb Luizencontrole Schoolschaatsen leerjaren 
3 t/m 8

Schoolschaatsen leerjaren 
3 t/m 8

Cito toetsweek dBieb Nationale voorleesweek / 
voorleesontbijt unit 1

Schoolschaatsen leerjaren 
3 t/m 8

Cito toetsweek Schoolschaatsen leerjaren 
3 t/m 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

Kerstvakantie /  
Nieuwjaarsdag

Activiteiten
Sport- en speldag

We sluiten ons aan bij de jaarlijks  
gehouden Koningsspelen op vrijdag  

23 april 2021.

Schaatsen
Als Koning Winter streng genoeg is, worden 

er schoolschaatswedstrijden gehouden. In de 
wintermaanden krijgen de kinderen vanaf leerjaar 3 

5 aaneengesloten wekenschaatsles in de Leeuwarder 
ijshal. Deze lessen worden gegeven door gediplomeerde 

sportinstructeurs. De kosten hiervan bedragen ongeveer 
€ 20,00. 

Verkeersproef
De kinderen van leerjaar 7/ 8 mogen eenmaal per 

twee jaar meedoen aan de zogenaamde verkeers-
proef. Sinds 1996 is dit een echt verkeersexamen. 

Het examen bestaat uit een schriftelijk deel en 
een praktisch deel. Het schriftelijk gedeelte 

wordt op school afgenomen. Voor het 

praktisch gedeelte moeten de kinderen 
naar Gytsjerk om daar een uitgezette route 
te rijden. Start en finish zijn bij één van beide 
scholen van het dorp. De kinderen die voor het 
verkeersexamen slagen, of voor een deel ervan, 
krijgen een verkeersdiploma uitgereikt. 

NaSchoolseActiviteiten
Wij bieden op school naschoolseactiviteiten aan. Hierbij 
proberen wij in te gaan op de verschillende talenten van 
kinderen. We bieden de activiteiten na schooltijd aan en 
starten om 14.15 uur, zodat de kinderen eerst een koekje en 
wat drinken kunnen krijgen na schooltijd. U kunt uw kind aanmelden voor de 
activiteiten via de website  cbsalpha.nl/naschoolseactiviteiten/  
De geplande activiteiten staan op de website en worden aangegeven op het 
Vreedzame School bord in de hal. 

dBieb 
De kinderen kunnen op de dinsdagmiddag vanaf 12.30 uur, 1x per twee weken,  
1 boek per keer lenen in dBieb.
De uitleen is handen van Avelina Sibma en Ronald Kraay.
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Leerlingen vrij:
Analyseren toetsen

Schoolschaatsen leerjaren 
3 t/m 8

– Nieuwsbrief
– Juf Grietje jarig

– dBieb
–  Verjaardagsfeest (juffen) 

stamgroep oranje

Studiedag team:  
alle leerlingen vrij 

Voorjaarsvakantie

Portfoliogesprekken Portfoliogesprekken Portfoliogesprekken luizencontrole

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

Schoolkerkdienst
Jaarlijks is er in de dorpskerk een schoolkerkdienst. De 

datum vindt u in de jaarkalender.

Uurcultuur
Elke groep heeft jaarlijks een culturele activiteit 

vanuit de provincie Fryslân. Daarnaast hebben we 
onze eigen culturele uitstapjes. Het moet leuk 
zijn, maar het moet natuurlijk passen binnen ons 

onderwijsaanbod.

Projectweken
Elk jaar staat er een project op het programma. De stam-

groepen werken dan enkele weken samen aan een project 
en tonen dit, in een afsluiting, aan de ouders. 

Feesten
Sinterklaas

Ook dit jaar hoopt de goede Sint ons een bezoek 
te brengen Dat het dan een feestdag wordt is 

vanzelfsprekend. Sinterklaas bezoekt de leer-
jaren 1 t/m 6. Voor de leerjaren 7 en 8 neemt 

hij wat lekkers mee. Natuurlijk is het 
ook in die groepen een gezellig feest. 
De peuteropvang viert dit schooljaar een 
eigen Sinterklaasfeest

Kerstfeest
Ieder jaar vieren we samen met de kinderen 
het kerstfeest. Het feest kan afwisselend met de 
ouders gevierd worden in school, kerk of dorpshuis. 
De viering van het kerstfeest behoort tot het normale 
lesprogramma.

Pasen
Op Witte Donderdag hebben we met alle basisschoolkin-
deren samen een paasviering in de leerruimte van de school. 
Aansluitend vindt er een paasmaaltijd plaats.  
De peuteropvang heeft haar eigen paasfeest

Meester- en juffenfeest
De meester en de juffen van elke unit vieren geclusterd hun verjaar-
dag. Er wordt ‘s middags feest gevierd in de eigen stamgroep.



maart

cbs A
lph

a

www.cbsalpha.nl  |  tel. 0511 - 432100  |  alpha@pcbotdiel.nl

dBieb Luizencontrole

Open Dag

dBieb

Studiedag team:  
alle leerlingen vrij 

dBieb

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 31School 
Kerkdienst
Dorpskerk 
Ryptsjerk

Ouderbijdrage
We vragen voor verschillende kleine uitgaven een bijdrage ineens. Deze 
bijdrage is vrijwillig en bedraagt 15,00 euro per leerling. Dit geldt vanaf dat 
het kind 4 jaar wordt. Uit deze ouderbijdrage betalen we de uitgaven voor 
bijzondere activiteiten, zoals het sinterklaasfeest, het kerstfeest, paasviering en 
de laatste schooldag. 

Acties
Oud papier
Samen met dorpshuis De Einekoer zamelt de school het oud papier in. De 
opbrengst daarvan komt ten goede aan de school en de Einekoer.  

U als ouder en dorpsgenoot wordt hiervoor automatisch 
ingeroosterd. Dit staat aangegeven op de jaarplanning OPA, 

die te vinden is op de schoolwebsite. Indien u niet in de 
gelegenheid bent om te helpen, moet u zelf onderling 

voor vervanging zorgen. 

Zendings- / goede doelen geld
De leerlingen vanaf 4 jaar kunnen elke maandag-

morgen goede doelen geld mee naar school 
nemen. Rond Kerst en Zomervakantie geven 

we vanuit het wekelijks meegenomen goede 

doelen geld enkele giften voor goede doelen (Unicef, 
Woord en Daad, Edukans of particuliere initiatieven). 
Jaarlijks doet leerjaar 7/8 in oktober/november mee aan 
de kinderpostzegelactie. 

Schoolfotograaf
Elk jaar bezoekt de schoolfotograaf ons. De schoolfoto-
graaf maakt naast de stamgroepfoto’s ook individuele 
foto’s van ieder kind en gezinsfoto’s van broertjes en 
zusjes samen. 

Enkele ‘afspraken’

Pauze
Fruitkwartier: de kinderen van  unit 1 kunnen tussen 9.30 tot 11.15 uur zelf 
kiezen wanneer ze fruit eten.
Pauze: unit 2 van 10.15 tot 10.30 uur. We vragen u om fruit mee te geven. 

Lunch
De kinderen nemen een gezonde lunch en drinken in een beker mee naar 
school. Er wordt gegeten op een theedoek, die elke dag van thuis meegenomen 
dient te worden.



april

cbs A
lph

a

www.cbsalpha.nl  |  tel. 0511 - 432100  |  alpha@pcbotdiel.nl

–  Paasviering en  
paaslunch

– Nieuwsbrief

Goede Vrijdag

Tweede Paasdag

dBieb

Eindtoets leerjaar 8 Koningspelen/ 
koningsontbijt

Koningsdag Nieuwsbrief

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

Ziekte
Als uw kind ziek is, dan kunt u dat 

vanaf ’s morgens 8.00 uur telefonisch 
of via de mail: alpha@pcbotdiel.nl bij ons 

melden. 

Verzoeken om vrijaf
Verlofaanvragen dienen schriftelijk te worden 

ingediend bij de directie. Daarvoor is een formu-
lier beschikbaar op onze website. Zie voor nadere 

informatie onze schoolgids. U kunt dan nagaan, of uw 
verzoek binnen de regelgeving valt.

 
Veiligheidsbeleid

Wij hebben een integraal veiligheidsplan. U vindt daarin 
het pestprotocol, de noodzakelijke inspecties, het inter-

netprotocol en bijv. schorsing en verwijdering. Elke 
school heeft een ARBO-coördinator, die verantwoor-

delijk is voor het jaarlijkse plan van aanpak en de 
evaluaties. Per 50 leerlingen heeft elke school 

een BHV-er. 

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. Wilt u goed gedekt zijn, dan kunt 
u bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen terecht voor een 
scholierenverzekering. 

Toezicht
Voor schooltijd is er geen pleinwacht, de kinderen mogen 8.20 uur de school 
binnen komen, eventueel met ouder. 
In de ochtendpauze en lunchpauze is er pleinwacht. Tijdens het binnen komen 
en het uitgaan van de leerlingen is er toezicht op de gang. 

Pestprotocol 
De school heeft een pestprotocol. Dit wordt in alle groepen regelmatig behan-
deld en we spreken elkaar daar op aan. Pesten willen we tegengaan. We zien 
en horen niet alles, dus als u iets opvalt, dan horen wij dat graag. De afspraak 
is, dat dit geen klikken is! 
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Meivakantie Bevrijdingsdag

Meivakantie Hemelvaartsdag

Entreetoets leerjaar 7 – dBieb
–  Entreetoets leerjaar 7

Entreetoets leerjaar 7 Luizencontrole

2e Pinksterdag Schoolreis 1 t/m 8 Schoolfotograaf

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

1e Pink-
sterdag

Juf Roelinka 
jarig

Bernemienskipregels
We hebben de afspraak, dat we elkaar niet storen 

door woordgebruik, houding en gedrag. Met spul-
len en materialen gaan we zorgvuldig om. Dat 
geldt natuurlijk ook voor de omgeving. 

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 opne-

men met de GGD.

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. U 

kunt dan rechtstreeks contact opnemen met de 
vertrouwenspersoon van PCBO Tytsjerkste-

radiel. Voor sommigen is het gemakkelijker contact op te nemen met iemand, 
die ze kennen. Daarom is er per school een contactpersoon, waar u met uw 
eventuele klacht terecht kunt.  
Voor onze school is dat Clazina Reitsma, Tel.: 0511-431797

Jeugdteams
Kinderen opvoeden is erg leuk, maar niet altijd gemakkelijk. Bij het jeugdteam 
kunt u terecht voor alle informatie over opvoeden en opgroeien. Alle ken-
nis onder één dak. Van jeugdgezondheidszorg tot cursussen voor ouders en 
opvoeders. 

De gezinswerkers van de teams ondersteunen  jeugdigen in de leeftijd van 0 
tot 18 jaar en hun ouders/verzorgers als er vragen of problemen zijn. Er wordt 
gewerkt met één vaste contactpersoon vanuit één plan voor één gezin. Daarbij 
werken de medewerkers nauw samen met onder andere huisartsen, consulta-
tiebureaus, scholen. 
 
U kunt meer informatie krijgen via de IB-er juf Jacqueline Dijkstra.
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dBieb

Schoonmaakavond

Dorpsfeestweek dBieb Peuterfeest Leerlingen 9.30 uur op 
school i.v.m. dorpsfeest

– Afd. ledenvergadering 
– ouder-infoavond

Leerlingen vrij:
Analyseren toetsen

Schoolreisje stamgroep 
paars

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 Juf  
Froukje  
jarig

Personeel
Directeur: Grietje Keizer  0649801145
Waarnemend directeur:  
Roelinka Risselada  0611600644

Leerkrachten:
juf Roelinka en juf Grietje     stamgroep 1/2/3
juf Anneke          stamgroep 4/5/6
meester Tjidsger    stamgroep 7/8

Leraarondersteuner:  
juf Diana   stamgroep 4/5/6

Pedagogisch medewerker:  
juf Siska   stamgroep peuteropvang

Onderwijsassistent:
juf Anniek
juf Froukje

Conciërge: Wytze Postma

Afdelingsraad (AR)
Helmich Melenberg (voorzitter)
Gerda Broersma (secretaresse)
Brigitte Feenstra (financiën)
Hetty Pol (contactpersoon)

Medezeggenschapsraad (MR)
Oudergeleding:  vacant 

Hilbrand Westra
Personeelsgeleding:  Anneke Meinsma 

Tjidsger Wiersma
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Zomer nieuwsbrief

– dBieb 
– Inleveren boeken 

Afscheid groep 8 Laatste schooldag Zomervakantie

– Zomervakantie
– Juf Siska jarig

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

Contactpersoon voor eventuele klachten
Clazina Reitsma
De Opslach 20
9256 HE Ryptsjerk
Tel: 431797 

Vertrouwenspersoon van de Stichting:
Mevr. M. Hartman
Tel: 0511-475145

PCBO Tytsjerksteradiel
E.M. Beimastrjitte 11a,  
9261 VG  Eastermar
Tel. 0512-472594
Email: info@pcbotdiel.nl
Website: www.pcbotdiel.nl
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Heermawei 5
9256 HR RYPTSJERK
Tel. 0511 - 43 21 00
alpha@pcbotdiel.nl

0513 - 61 08 25
planning@kinderwoud.nl


