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Bernemienskip Ryptsjerk:  
Waar ieder kind vanaf 
het begin meetelt!

0513 - 61 08 25
planning@kinderwoud.nl
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Voorwoord

Bernemienskip Ryptsjerk 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.cb-
salpha.nl. De schoolgids 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 kalen-
der. Dan hebt u alles bij elkaar. 

Bernemienskip Protternêst Ryptsjerk is ontstaan uit een samenwerking tus-
sen CBS Alpha en de (peuter)opvang van Kinderwoud. De nauwe samenwer-
king is hier historisch gegroeid: al ruim 12 jaar bevinden ze zich in hetzelfde 
gebouw, wat maakt dat er korte lijnen zijn, zodat een doorgaande ontwikkel-
lijn  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 talen-
ten te ontwikkelen in een sfeer van veiligheid, rust en regelmaat. Een sintrum 
waar ieder kind, vanaf het begin meetelt! 

Met vriendelijke groet,

Roelinka Risselada   |  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 - 12.30 uur

Maandag t/m vrijdag 
4 tot 12 jarigen 8.30 - 14.00 uur

VAKANTIEROOSTER 2021-2022
Periode

Herfstvakantie 16 okt t/m 24 okt

Kerstvakantie 25 dec t/m 9 jan

Voorjaarsvakantie 19 febr t/m 27 febr

Pasen 15 april t/m 18 april

Meivakantie 23 april t/m 8 mei

Koningsdag 27 april

Hemelvaart 26 mei t/m 27 mei

Pinksteren 4 juni t/m 6 juni

Zomervakantie 16 juli t/m 28 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 Anniek / juf Geraldina juf Anneke meester Tjidsger

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

Woensdag ochtend: juf Siska juf Geraldina juf Anneke meester Tjidsger juf Roelinka directietaken

Donderdag juf Geraldina juf Diana en  
juf Anke (Lio juf)

meester Tjidsger

Vrijdag juf Geraldina juf Anke (Lio juf) juf Diana juf Roelinka directietaken

GROEPSINDELING 2021-2022

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

DIRECTIE AANWEZIG
dinsdag, woensdag en vrijdag

Extra vrije dagen: 
Kindvrije dagen:  24-12-21 (middag),  

18-2-22, 8-7-22 (middag) 
Studiedagen:    30-8-21 + 2 nog in te plannen 

dagen
Toetsanalyse dagen:  31-1-22, 20-6-22
Margedag:    15-7-22



augustus
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zo ma di wo do vr za
1 Zomer-

vakantie
2 Zomervakantie 3 Zomervakantie 4 Zomervakantie 5 Zomervakantie 6 Zomervakantie 7 Zomer-

vakantie

8 Zomer-
vakantie

9 Zomervakantie 10 Zomervakantie 11 Zomervakantie 12 Zomervakantie 13 Zomervakantie 14 Zomer-
vakantie

15 Zomer-
vakantie

16 Zomervakantie 17 Zomervakantie 18 Zomervakantie 19 Zomervakantie 20 Zomervakantie 21 Zomer-
vakantie

22 Zomer-
vakantie

23 24 25 26 27 28

29 30 31

Eerste schooldag

Start gouden weken

Luizencontrole

Studiedag team

Leerlingen vrij

dBieb

Wie zijn we? 
Bernemienskip Ryptsjerk biedt peuterop-

vang en onderwijs aan kinderen van 2-12 jaar. 
De Vreedzame school is leidraad voor de omgang 

met elkaar. Wij bieden innovatief onderwijs; 
gepersonaliseerd leren, 21e eeuwse vaardighe den, 

duurzaamheid en 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).

De leerkracht, pedagogisch mede-
werker, onderwijsassistent is 
coach. Instruc tie (door leer-
krachten) in kleine groepen op 
maat (niveau). We bieden een 
krachtige leer-, werk- en speelom-
geving. 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 Bernemienskip binnen komen.   
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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

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

Kennismakingsavond

dBieb

Omgekeerde ouder- 
gesprekken          

Tomke foarlêswike

dBieb 

Omgekeerde ouder- 
gesprekken           

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!



oktober
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zo ma di wo do vr za
1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16 Herfst-
vakantie

17 Herfst-
vakantie

18 Herfstvakantie 19 Herfstvakantie 20 Herfstvakantie 21 Herfstvakantie 22 Herfstvakantie 23 Herfst-
vakantie

24 Herfst-
vakantie

25 26 27 28 29 30/31
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Dierendag Start kinderboekenweek: 
“Worden wat je wilt”
projectweek

dBieb Einde kinderboeken-
week

Luizencontrole dBieb Herfstwandeling  
stamgroep paars

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.



november

ICT gebruik 
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. 

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 ma-

ken leerlingen opdrachten, zoals ze dat anders in 
een werkboek of schrift doen. Wij doen dit op 

spe ciale tablets van Snappet zelf.
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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
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Nationaal schoolontbijt

dBieb Sintmaartenoptocht  
unit 1

Sint Maarten

Schoonmaakavond

dBieb



december

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 is van 8.20 uur tot 8.30 
uur (ook voor ouders) in alle stamgroepen. 

Om 8.30 uur starten de lessen. 

Lunch 
De kinderen nemen een gezonde lunch 

en drinken in een beker mee naar 
school. Er wordt gegeten op een thee-

doek, die elke dag van thuis meegeno-
men dient te worden.
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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 Kerst-
vakantie 

Eerste  
kerstdag

26 Kerst-
vakantie 

Tweede 
kerstdag

27 Kerstvakantie 28 Kerstvakantie 29 Kerstvakantie 30 Kerstvakantie 31 Kerstvakantie
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Sinterklaasfeest  
stamgroep paars

Sinterklaasfeest

Sinter-
klaas

dBieb

dBieb Kerstviering Kindvrije middag: 
leerlingen vanaf  
12.00 u. vrij

Kerstnieuwsbrief



januari
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zo ma di wo do vr za
2 Kerst-

vakantie
3 Kerstvakantie 4 Kerstvakantie 5 Kerstvakantie 6 Kerstvakantie 7 Kerstvakantie 8 Kerst-

vakantie

9 Kerst-
vakantie

10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

31 31

Luizencontrole dBieb Schoolschaatsen:  
leerjaren 3 t/m 8

Cito toetsweek Schoolschaatsen:  
leerjaren 3 t/m 8 

Cito toetsweek dBieb De Nationale Voorlees-
dagen unit 1

Schoolschaatsen:  
leerjaren 3 t/m 8

Analyse dag toetsen

Leerlingen vrij

Activiteiten:

Schaatsen 
Als Koning Winter streng genoeg is, worden 

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

3 t/m 8 vijf aaneengesloten weken schaatsles in de 
Leeuwarder ijshal. Deze lessen worden gegeven door 

gediplomeerde sportinstructeurs. De kosten hier-
van bedragen ongeveer € 20,00.

NSA 
Wij bieden op school  
NaSchoolsActiviteiten  
aan. Hierbij proberen wij in  
te gaan op de verschillende  
talenten van kinderen. We  
bieden de activiteiten na school- 
tijd 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 
www.cbsalpha.nl/naschoolseactiviteiten.
De geplande activiteiten staan op de website 
en worden aangegeven op het Vreedzame 
School bord in de hal.  
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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 Voorjaars-
vakantie

20 Voorjaars-
vakantie

21 Voorjaarsvakantie 22 Voorjaarsvakantie 23 Voorjaarsvakantie 24 Voorjaarsvakantie 25 Voorjaarsvakantie 26 Voorjaars-
vakantie

27 Voorjaars-
vakantie

28

Schoolschaatsen:  
leerjaren 3 t/m 8

Rapportfolio- 
gesprekken

dBieb

Rapportfolio- 
gesprekken

Schoolschaatsen:  
leerjaren 3 t/m 8

Kindvrije dag

Leerlingen vrij

Luizencontrole

Schoolkerkdienst 
Jaarlijks is er in de dorpskerk een schoolkerk-
dienst. De datum vindt u in de jaarkalender. 

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 

Elk jaar brengt de Sint ons een bezoek. Dat 
het dan een feestdag wordt, is vanzelfspre-

kend! 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
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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
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dBieb Verjaardag alle leer- 
krachten van stamgroep  
oranje, geel en groen

Verjaardagsfeest unit 1 en 2

Open dag

dBieb

School-
kerkdienst 
dorpskerk 
Ryptsjerk

dBieb

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 inge-
roosterd. Dit staat aangegeven op de 

jaarplanning OPA, die te vinden is op de 
schoolwebsite. Indien u niet in de gele-

genheid bent om te helpen, moet u zelf 
onderling voor vervanging zorgen.
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zo ma di wo do vr za
1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 Goede Vrijdag 

Vrij rond Pasen

16

17 Eerste 
Paasdag

18 Tweede Paasdag 

Vrij rond Pasen

19 20 21 22 23 Meiva- 
kantie

24 Meiva- 
kantie

25 Meivakantie 26 Meivakantie 27 Meivakantie 

Koningsdag

28 Meivakantie 29 Meivakantie 30/31 
Meiva- 
kantie
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dBieb

Eindtoets leerjaar 8 Koningsspelen en 
koningsontbijt

Ziekmeldingen
Als uw kind ziek is, dan kunt u dat vanaf ’s mor-

gens 8.00 uur telefonisch of via de mail: alpha@
stichtingoarsprong.nl bij ons melden. 

Verlofaanvragen 
Verlofaanvragen dienen schriftelijk te worden 
ingediend bij de directie. Daarvoor is een formu lier 

beschikbaar op onze website. Zie voor nadere infor-
matie onze schoolgids. U kunt dan nagaan, of uw 

verzoek binnen de regelgeving valt. 

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 plein-
wacht. Tijdens het 
binnen komen en het 
uitgaan van de leer-
lingen is er toezicht 
op de gang.



mei
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zo ma di wo do vr za
1 Meiva- 

kantie
2 Meivakantie 3 Meivakantie 4 Meivakantie 5 Meivakantie 6 Meivakantie 7 Meiva- 

kantie

8 Meiva- 
kantie 

Moeder-
dag

9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 Hemelvaartsdag 

Leerlingen vrij

27 Leerlingen vrij 28

29 30 31

Bevrijdingsdag

Luizencontrole

Entreetoets leerjaar 7

dBieb

Entreetoets leerjaar 7

Entreetoets leerjaar 7

Schoolfotograaf dBieb Schoolreis leerjaar  
1 t/m 6

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 schoollei-

ding wilt bespreken. 
U kunt dan recht-
streeks contact 
opnemen met de 
vertrouwens-
persoon van 
Oarsprong. Voor 
onze school is de 
vertrouwensper-
soon Clazina Reitsma, 
Tel.: 0511-431797



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

5 Eerste 
Pinkster-
dag

6 Tweede Pinksterdag 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 Vaderdag 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30

Vrij rond Pinksteren

dBieb

Dorpsfeestweek Peuterfeest Leerlingen 9.30 u. op 
school i.v.m. dorpsfeest

Analyse dag toetsen

Leerlingen vrij

dBieb

Schoonmaakavond

Rapportfolio-gesprekken Rapportfolio-gesprekken

Personeel 
Directeur:   Roelinka Risselada 0611600644 

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

Leraarondersteuner:
juf Diana stamgroep 4/5/6/7/8
 
Pedagogisch medewerker: 
juf Siska  stamgroep peuteropvang 

Onderwijsassistent:  juf Froukje en juf Anniek

Conciërge:  Wytze Postma 

Administratie:  Kees Wijma

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

Hetty Pol (contactpersoon vanuit de peuteropvang)
Janneke Metzlar (contactpersoon) 

Medezeggenschapsraad (MR) 
Oudergeleding:   Lianne Jorritsma,  

Hilbrand Westra 
Personeelsgeleding:  Anneke Meinsma,  

Tjidsger Wiersma

Activiteitencommissie
Vanuit ouders:   Suzanne Weening, 

Laurens van der Zwaag, 
Hanny Terpstra, Lianne 
Jorritsma

Vanuit het team:  vacant



juli

Vertrouwenspersoon school  
Clazina Reitsma 
E-mail: fam.j.reitsma@gmail.com 

Tel: 0511 - 431797 

Vertrouwenspersoon 
Oarsprong

Mevr. A. Hamstra
Tel: 06 - 46275215

cbs A
lph

a

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

zo ma di wo do vr za
1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16 Zomer-
vakantie

17 Zomer-
vakantie

18 Zomervakantie 19 Zomervakantie 20 Zomervakantie 21 Zomervakantie 22 Zomervakantie 23 Zomer-
vakantie

24 Zomer-
vakantie

25 Zomervakantie 26 Zomervakantie 27 Zomervakantie 28 Zomervakantie 29 Zomervakantie 30/31 
Zomer-
vakantie

Zomernieuwsbrief

Alle dBieb boeken 
inleveren

Kindvrije middag: 
leerlingen vanaf  
12.00 u. vrij

Afscheid groep 8 Laatste schooldag
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