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Woord vooraf
Met veel plezier bied ik u deze kalender van onze school aan. Hiermee
krijgt u een impressie van allerhande activiteiten die dit schooljaar
plaats zullen vinden. U kunt daarbij onder andere denken aan data
voor ouder-kindgesprekken, kinderboekenweek en de meesters- en
juffendag.
De praktijk wijst echter uit dat er tijdens het cursusjaar veelal verschillende activiteiten aan worden toegevoegd. Het is daarom belangrijk om
onze nieuwsbrief goed in de gaten te houden.
Naast een overzicht van activiteiten bevat deze schoolkalender tevens
informatie over onze school. Zo komt u praktische informatie tegen
over schooltijden en vakanties. Ook kunt u lezen over de belangrijkste
kenmerken van ons onderwijs en de opvang buiten de schooluren.
De naam van onze school luidt De Klimstien. Hier zitten de woorden
‘klimmen’ en ‘rots’ in.
Klimmen: dit is vooruitgang! Klimmen is verder komen, je best doen.
Ergens bij op klimmen om het beste van jezelf te bereiken.
Rots: de rots in de branding. Solide, sterk, houvast. Het veilige punt.
En dat is iets wat we graag als school willen zijn; een veilige haven voor
de kinderen die aan onze zorgen zijn toevertrouwd waar ze op eigen
tempo en naar eigen hoogte kunnen klimmen.
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Wij gaan er als schoolteam alles aan doen om dat in samenwerking met
u als ouders te bereiken. Voor meer informatie verwijs ik u naar onze
website www.deklimstien.nl.
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Met vriendelijke groet,
Baukje Bijma
directeur

Marijkepaed 2
9257 VC Noardburgum
0511-472347
deklimstien@pcbotdiel.nl
www.deklimstien.nl

PCBO Tytsjerksteradiel
E.M. Beimastrjitte 11a
9261 VG Eastermar
Tel. 0512 - 472594
www.pcbotdiel.nl
info@pcbotdiel.nl

Ontwerp & productie:
AndromedaDESIGN.nl | Drachten

WANNEER GAAN DE KINDEREN NAAR
SCHOOL?
Schooltijden
Wij werken op school met het 5 gelijke dagen
model. Dit betekent dat alle kinderen van 8.30 tot
14.00 uur naar school gaan en op school overblijven.
De kleuters kunnen vanaf 10 minuten voor schooltijd in de groep worden gebracht. De groepen 3 t/m
8 gaan 5 minuten voor schooltijd naar binnen. Zo
kunnen we op tijd met de lessen beginnen. Bij regen
mogen alle kinderen 10 minuten voor schooltijd
naar binnen.

Pauze
De ochtendpauze is van 10.15-10.30 uur en de
middagpauze van 11.45-12.15 uur. Dit is inclusief
lunch. Hiervoor is het nodig dat de kinderen een
theedoek, eten en drinken meenemen.
Voor beide pauzes geldt dat wij u verzoeken om uw
kind een gezonde pauzehap mee te geven.
ROOSTER VOOR BEWEGINGSONDERWIJS
De groepen 3 t/m 8 hebben gymnastieklessen op
dinsdag en donderdag.
Hiervoor hebben de kinderen gymkleding en gymschoenen (zonder zwarte zolen) nodig.

VAKANTIEROOSTER 2020-2021
Periode
Herfstvakantie

12 oktober t/m 16 oktober

Kerstvakantie

21 december t/m 1 januari

Voorjaarsvakantie

22 februari t/m 26 februari

Pasen

2 april t/m 5 april

Koningsdag

27 april

Meivakantie

3 mei t/m 14 mei

Hemelvaart

13 mei

Pinksteren

24 mei

Zomervakantie

12 juli t/m 20 augustus

Kindvrije dagen zijn
18 en 21 september 26 april
22 en 25 januari
3 en 4 juni
1 maart		
9 juli (onder voorbehoud)

GROEPSINDELING
Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Groep 1

juf Alie

juf Nynke

juf Nynke

juf Nynke

juf Nynke

Groep 2

juf Annie

juf Annie

juf Alie

juf Alie

juf Annie

Groep 3

juf Elbrich

juf Elbrich

juf Annette

juf Annette

juf Elbrich

Groep 4

juf Anke

juf Anke

juf Anke

juf Anke

juf Anke

Groep 5

juf Hilda

juf Hilda

juf Hilda

juf Hilda

juf Annette

Groep 6

juf Marijke

juf Marijke

Vacature

juf Marijke

juf Marijke

Groep 7

juf Anja

juf Anja

juf Griet

juf Griet

juf Griet

Groep 8

juf Merel

juf Merel

meester Rick

meester Rick

meester Rick

– Juf Sietske is anderhalve dag uitgeroosterd voor IB.
– We hebben 2 onderwijsassistenten: juf Anja van der Leij(5 dagen) en juf Aletta(2 dagen).
– Juf Anja de Vries is 1 dag uitgeroosterd voor directiewerkzaamheden.
– Meester Rick is 1 dag per week uitgeroosterd voor ICT werkzaamheden.
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2

3 Zomervakantie

4

5 Verjaardag juf Sietske

6

7

8

9

10 Zomervakantie

11

12

13

14

15

16 Verjaar- 17 – Eerste schooldag
– Hoofdluiscontrole
dag juf
Hilda

18

19

20 Nieuwsbrief

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31 Toetsweken t/m
17 september

Nieuwsbrief

Verzoeken om vrijaf
Als uw kind ziek is, dan kunt u dat vanaf ’s morgens
8.00 uur telefonisch of schriftelijk bij ons melden.
Andere verlofaanvragen moeten schriftelijk bij de
directie ingediend worden. Daarvoor is een formulier via onze website te downloaden. Voor nadere
informatie kunt u onze schoolgids raadplegen. U
kunt dan nagaan of uw verzoek binnen de regelgeving valt.

Wie zijn wij?
De Klimstien is een identiteitsrijke ontmoetingsschool waarin onder meer ruimte is voor diversiteit op levensbeschouwelijk gebied. Dit komt tot
uitdrukking in onze dagopeningen en sluitingen.
We stellen verschillende thema’s uit de leefwereld
van kinderen aan de orde. De ene keer worden die
vanuit bijbels perspectief belicht en de andere keer
vanuit een algemeen levensbeschouwelijke invalshoek. In groep 7/8 kunnen kinderen daarnaast kiezen voor een les humanistisch vormingsonderwijs
(HVO) of godsdienstig vormingsonderwijs (GVO).

Onze onderlinge relaties worden gekenmerkt door
vertrouwen, veiligheid, verbondenheid, openheid
en respect.
De kinderen zijn op school om te leren, zodat uw
kind zo goed mogelijk wordt voorbereid op de
maatschappij.

www.deklimstien.nl | tel. 0511 - 472347
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1

2

3 Nieuwsbrief

4

5

6

7

8 Verjaardag juf Marijke

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18 Leerlingen vrij

19 Oud
papier

20

21 Leerlingen vrij

22 Buitenlesdag

23 – Kraanwaterdag
– Kinderpostzegelactie

24

25

26

27

28 – Deze week gesprekken 29 Schoolvoetbal: m 7/8
– Schoolvoetbal: j 7/8

30 – Kinderboekenweek
– Schoolvoetbal:
j en m groep 5/6

We vragen u om de verschillende levensbeschouwelijke uitgangspunten van onze school te respecteren. Dat geldt voor de waarden en normen, maar
ook voor het meedoen aan activiteiten, die de
school organiseert.
We maken als school deel uit van de samenleving
en daarom vinden we de contacten met de omgeving belangrijk. Hieraan geven we invulling door
mee te doen aan activiteiten in het dorp, bijvoorbeeld aan de 4-mei herdenking in Noardburgum.

Wat zijn de belangrijkste
kenmerken van ons onderwijs?
Wij werken met de principes van de zeven eigenschappen van effectief leiderschap. Hier binnen
streven we naar naar persoonlijk leiderschap van
kinderen. Het is belangrijk dat de kinderen proactief
nadenken over hun ontwikkeling; zij zijn de leider
van hun eigen leerproces en leerkrachten en
ouder(s)/verzorgers begeleiden hen in dat proces.
Kinderen denken na over het stellen hun eigen doelen (gewoonte 2). Deze doelen zijn voor iedereen

verschillend. Sommige kinderen kunnen meer aan
en krijgen extra uitdaging; andere kinderen hebben
moeite met de leerstof en hebben extra uitleg of
een aangepast programma nodig.
We vinden de vorming van zelfstandigheid belangrijk. Binnen ons onderwijs besteden we daar veel
aandacht aan.

www.deklimstien.nl | tel. 0511 - 472347
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1

2 Verjaardag juf Annette

3

4

5 Verjaardag juf Alie

6

7

8

9 Koffieochtend

10

11

12 Herfstvakantie

13

14

15

16

17

18

19 Hoofdluiscontrole

20

21

22 Nieuwsbrief

23

24

25

26

27

28

29

30

31

doen we uit sociaal oogpunt en doelmatigheid klassikaal en wat beter in groepen of individueel kan,
doen we in groepen of individueel! We beginnen op
tijd, de lessen zijn goed voorbereid en we hebben
een duidelijk doel (wat moet een leerling aan het
eind van de les kunnen/kennen?). Samen met u
willen we uit uw kind halen, wat er in zit!
Als school vormen we een gemeenschap. Dat
betekent dat kinderen leren samen te werken met
leerkrachten en leerlingen. Ook is het belangrijk dat
leerlingen leren zelf verantwoordelijk te worden
voor hun werk. Ze leren hun werk te plannen door
het gebruikmaken van een planbord, van dagtaken
en uiteindelijk van digitale weektaken.
We houden er rekening mee, dat dit niet voor elke
leerling haalbaar is. Ook hier geldt: zoveel mogelijk
passend bij elke leerling. We proberen duidelijk
en consequent te zijn.
Leerlingen houden van duidelijkheid en structuur en
bovendien gaat er zo weinig onderwijstijd verloren.
De leerkrachten hebben geleerd op een prettige en
doelmatige manier les te geven. Wat klassikaal kan,

We doen het graag samen met u!
De oudercontacten
Het is belangrijk, dat u op de hoogte bent van
de vorderingen van uw kind. Wij werken op onze
school met MijnRapportfolio. Dit is een digitaal
rapport en portfolio ineen en wordt door leerkrachten en leerlingen (in)gevuld. Het (in)vullen
door de leerlingen vergroot de betrokkenheid en
het eigenaarschap. Daarnaast nodigen wij u en uw
kind minimaal 2 keer per jaar uit voor een gesprek
(15 minuten) over uw kind. Omdat we het belangrijk vinden om elkaar zo goed mogelijk te informeren, zijn er veel mogelijkheden tot gesprek. Is er

iets, of hebt u een vraag, aarzel dan niet te bellen
of langs te komen. Wij doen dat vanuit school ook!
De leerkrachten zijn in ieder geval een half uur voor
schooltijd en 45 minuten na schooltijd aanwezig.
De leerkracht van groep 1/2 gaat bij nieuwe leerlingen op huisbezoek voordat zij op school komen. De
andere leerkrachten gaan in principe alleen op

www.deklimstien.nl | tel. 0511 - 472347
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1

2

3

4

5 Nieuwsbrief

6 Nationaal Schoolontbijt

7

8 KerkSchooldienst

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19 Nieuwsbrief

20

22 Verjaar- 23
dag juf
Elbrich

24

25

26

27

21
– Oud papier
– Verjaardag
juf Nynke
28

29

30 Verjaardag meester
Bareld

huisbezoek als school dat nodig vindt of op verzoek
van de ouders. Voor de ouders en de leerlingen van
groep 8 zijn er in februari schoolkeuzegesprekken.
Aan het begin van elk schooljaar organiseren wij
voor elke groep een nieuwjaarsreceptie. De leerlingen hebben hierin een leidende rol. De leerkrachten
zijn natuurlijk ook beschikbaar voor eventuele
vragen over het dagprogramma.
In het voorjaar houden we een algemene ouderavond die gecombineerd wordt met de afdelingsledenvergadering. Op deze avond wordt u geïnformeerd over diverse actuele zaken die rechtstreeks
met de opvoeding en het onderwijs van onze
school te maken hebben.

De Afdelingsraad (AR)
Elke school heeft een afdelingsraad. Dit is een
vertegenwoordiging van ouders, die lid kunnen zijn
zijn van de vereniging. De directeur betrekt hen bij
de voorbereiding van beleid (meedenkers) en zij

kunnen gevraagd en ongevraagd advies geven op
alle beleidsterreinen. Twee leden van de afdelingsraad zijn lid van de ledenraad van de vereniging
PCBO Tytsjerksteradiel.

De Medezeggenschapsraad (MR)
Iedere school heeft een Medezeggenschapsraad
(MR). Deze raad bestaat uit ouders en personeel.
De leden van de raad worden gekozen door de
ouders en het personeel van de school.
De MR komt enkele keren per jaar bij elkaar. Het
beleid van onze school wordt daarbij positief
kritisch besproken.
De raad bestaat uit vier personen. Voor een aantal
belangrijke beslissingen hebben wij advies of
instemming van de MR nodig zoals formatie, vakantierooster, begroting, schoolgids en schoolplan.
Een vertegenwoordiging van de MR is afgevaardigd
naar de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van de stichting De GMR heeft adviesen instemmingsrecht op stichtingsniveau.

www.deklimstien.nl | tel. 0511 - 472347
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1

2

3 Nieuwsbrief

4 Sinterklaas

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14 Verjaardag juf Anke

15

16

17 Kerstviering

18

19

20

21 Kerstvakantie

22

23

24

25 Eerste kerstdag

26 Tweede
kerstdag

27

28 Kerstvakantie

29

30

31

de voortgang, evaluatie en planning van de activiteiten en de ideeën van het team op dit terrein.

De Activiteitencommissie (AC)
De Activiteitencommissie (AC) bestaat uit een groep
ouders en een vertegenwoordiger van school. De
commissie ondersteunt tal van activiteiten zoals
kerst, onze jaarlijkse wandeltocht en de paaslunch.
De Identiteitscommissie (IC)
Onze school heeft vanwege de fusie tussen openbaar en christelijk onderwijs een Identiteitscommissie (IC). Deze commissie is belast met het mede
bewaken van de identiteit van de school. In dit
kader overlegt zij regelmatig met de directeur van
de school en jaarlijks met het schoolteam omtrent

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

De kwaliteit
Een school is een levende gemeenschap, waar leerlingen zich dienen te ontwikkelen. Elk kind is weer
anders. Toch kan ook een basisschool meetbare
gegevens noemen, zodat u een indicatie krijgt over
de kwaliteit van de school. De volgende documenten liggen op school ter inzage:
• leerprestaties
• inspectieverslagen
• tevredenheidsonderzoeken
• jaarverslag
• kwaliteitszorgsysteem
• schoolplan

Welke activiteiten staan komend
jaar op het programma?
1.	Implementatie van The Leader in Me.
2.	Werken aan een krachtige onderbouw in samenwerking met Kinderwoud.
3.	Educatief partnerschap met ouders
4.	Nieuwe methode voor wereldoriëntatie.

www.deklimstien.nl | tel. 0511 - 472347

januari

zo

ma

di

wo

do

vr

za

1 Kerstvakantie /
Nieuwjaarsdag

2

3

4 Toetsweken t/m
21 januari

5 Hoofdluiscontrole

6

7 Verjaardag juf Griet

8

9 Oud
papier

10

11

12

13

14 Nieuwsbrief

15

16

17

18

19

20

21

22 Leerlingen vrij

23

24

25 Leerlingen vrij

26

27 Koffieochtend

28 Nieuwsbrief

29

30 / 31
30: Verjaardag
juf Anja van
der Leij

ICT gebruik
De computer wordt in alle groepen gebruikt. Daarnaast gebruiken de kinderen vanaf groep 4 de iPad.
Leerlingen leren ook om te werken met Word en
Power-Point. Leerkrachten en leerlingen maken gebruik van digitale schoolborden en touchscreeens.
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 letten erop, dat leerlingen zich hieraan
houden. Daarnaast gebruiken we op alle scholen
van onze Stichting het Cloudfilter van Kliksafe.
Het filter houdt ongewenste sites met bijvoorbeeld
porno en geweld tegen. Een verantwoord en veilig
internetgebruik voor kinderen vormt hierbij het
uitgangspunt. We zien echter niet alles, dus als u
iets opvalt, dan stellen we het op prijs, dat u dit aan
ons doorgeeft.

Op de website van onze school informeren we u
over tal van zaken. We vinden het leuk om deze
informatie met foto’s aan te vullen. Niet alle ouders
stellen dat op prijs. In het kader van de Europese
verordening bescherming persoonsgegevens,
vragen wij ouders bij de inschrijving van hun kind,
schriftelijk om toestemming voor het gebruik van
beeldmateriaal in verschillende communicatiemiddelen. Onze school heeft geen Facebookpagina.

Leuke sites zijn
www.citotrainer.nl
www.toeloeloe.nl
www.lereniseenmakkie.nl
www.meestersipke.nl
www.leerspellen.nl
www.borisenkatinka.nl
www.leesplein.nl
www.deklimstien.nl

www.deklimstien.nl | tel. 0511 - 472347
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2

2

3

4

5

6

7

8 Deze week gesprekken

9

10 Nieuwsbrief

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22 Voorjaarsvakantie

23

24

25

26

27

28

Verjaardag juf Aletta

Opvang buiten de schooluren
De voor- en naschoolse opvang wordt door
Kinderwoud georganiseerd. U kunt voor nadere
informatie contact opnemen met Kinderwoud
(tel. 0513-610825).

Activiteiten
De school doet na schooltijd mee aan verschillende
activiteiten. In samenwerking met de kerken in Noardburgum organiseren we jaarlijks een schoolkerkdienst. De datum staat in de agenda vermeld. Ook
onder schooltijd zijn er tal van activiteiten. Er wordt
gesport en er worden toneel- of muziekvoorstellingen bezocht. Er is een groot aanbod van activiteiten, waaraan we als school mee kunnen doen. Deze
activiteiten moeten natuurlijk wel passen binnen
ons onderwijsaanbod.

Ouderbijdrage
In april/mei wordt de vrijwillige ouderbijdrage
geïnd. Uit de ouderbijdrage worden onder andere
de schoolreisjes betaald. Daarnaast kunnen andere

activiteiten (bijv. sinterklaasfeest, kerstfeest,
laatste schooldag) met geld uit deze bijdrage
ondersteund worden. De ouderbijdrage komt dus
direct ten goede aan de kinderen. Voor groep 1/2
is de bijdrage vastgesteld op € 25,– en voor de
groepen 3 t/m 8 op € 35,–.

Acties
Er wordt incidenteel actie gevoerd voor een eigen
doel voor de school of een goed doel buiten de
school (bijv. de kinderpostzegelactie).

www.deklimstien.nl | tel. 0511 - 472347
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1 Leerlingen vrij

2 Hoofdluiscontrole

3

4 Nieuwsbrief

5

6

7

8

9

10

11

12 Open dag

13 Oud
papier

14

15

16

17

18 Nieuwsbrief

19

20

21

22

23

24 Grote rekendag

25

26 Meesters- en juffendag

27

28

29

30

31 Nieuwsbrief

Schoolfotograaf
De schoolfotograaf maakt één keer in de twee jaar
(in het even kalenderjaar) foto’s van alle leerlingen;
jaarlijks wordt er een afscheidsfoto van groep 8
gemaakt.

Enkele ‘schoolse afspraken’
Veiligheidsbeleid
Wij hebben een integraal veiligheidsplan. U vindt
daarin het pestprotocol, de noodzakelijke inspecties, het internetprotocol en bijvoorbeeld het beleid
ten aanzien van schorsing en verwijdering. Er is op
school een ARBO-coördinator, die verantwoordelijk
is voor het jaarlijkse plan van aanpak en de evaluaties. Per 50 leerlingen is een BHV-er aanwezig.
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 alleen 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
Vanaf 8.20 uur is de pleinwacht op het plein
aanwezig om toezicht te houden. Ook in de pauze
is dat op beide pleinen het geval.Tijdens het binnenkomen en het uitgaan van de leerlingen is er
toezicht op de gang.

www.deklimstien.nl | tel. 0511 - 472347

april
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1

2 Goede Vrijdag
Leerlingen vrij

3

4 Eerste
5 Eerste Paasdag
Paasdag

6

7

8

9

10

11

12

13

14 – Verjaardag juf Merel
– Nieuwsbrief

15

16

17

18

19

20

21

22 Koffieochtend

23 Koningsspelen

24

24

26 Leerlingen vrij

27 Koningsdag

28

29 Nieuwsbrief

30

Pestprotocol
De school heeft een pestprotocol, dat onderdeel uitmaakt van het veiligheidsbeleid. Dit protocol wordt
in alle groepen regelmatig besproken en we spreken elkaar daar op aan. Pesten willen we tegengaan. Daarnaast werken wij met het signaleringssysteem pestaanpak M5. Dit is een online meld- en
registratiesysteem voor pestincidenten. Op onze
website kunt u de meldknop voor pestincidenten
vinden. Gebleken is dat het een uitermate effectieve manier is om structureel pesten duurzaam aan
te pakken en dus te voorkomen.
Schoolregels
Op school hebben we de volgende 3 hoofdregels:
Regel 1:
Voor groot en klein
zullen we aardig zijn.
Regel 2:
Wij zullen goed voor de spullen zorgen
dan zijn ze weer te gebruiken morgen.

Regel 3:
De school is binnen een wandelgebied
en buiten hoeft dat lekker niet!
Met heldere afspraken die positief worden
uitgedragen werken we samen aan een veilige
schoolomgeving.
Op school gebruiken we de 7 gewoonten van
Stephen Covey. De werkwijze steekt sterk in op de
talenten en betrokkenheid van kinderen. We leren
ze om verantwoordelijk te zijn voor hun leerproces,
zelfsturend te zijn en goed en effectief samen te
spelen en te werken. Plezier staat daarbij hoog in
het vaandel.

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 is daar verenigd onder één dak. Van
jeugdgezondheidszorg tot cursussen voor ouders en
opvoeders.

www.deklimstien.nl | tel. 0511 - 472347
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1

2

3 Meivakantie

4

5 Bevrijdingsdag

6

7

8

9 Moederdag

10 Meivakantie

11

12

13 Hemelvaartsdag

14 Verjaardag juf Anja
de Vries

15

16

17 – Toetsweken t/m 2 juni 18
– Hoofdluiscontrole

19

20

21

22 Oud
papier

26

27

28 Nieuwsbrief

29 Verjaardag juf
Irene

23 Eerste 24 Tweede Pinksterdag
Pinksterdag
30

25

31 Schoolkamp groep 8

mevrouw Mariska Hartman uit Hurdegaryp. U kunt
haar bereiken op telefoonnummer 0511-475145.
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 mevrouw Linda Zuidema, telefoonnummer
06-15242768.

U kunt meer informatie krijgen via de IB-er of
rechtstreeks contact opnemen:
www.cjgachtkarspelen-tytsjerksteradiel.nl.
Telefoonnummer 0511-460767.

De gezinswerkers van deze teams ondersteunenjeugdigen 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, consultatiebureaus en scholen.

Schoolartsendienst
Wij zijn aangesloten bij 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 via bovenstaand
adres of via hun website www.ggdfryslan.nl/jgz.
Vertrouwenspersoon
Als u een klacht heeft, 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 Tytsjerksteradiel. Dat is

www.deklimstien.nl | tel. 0511 - 472347

zo

juni
ma

di

wo

do

vr

za

1 Schoolkamp groep 8

2 Schoolkamp groep 8

3 – Leerlingen vrij
– Verjaardag meester
Rick

4 Leerlingen vrij

5

6

7

8

9

10

11 – Nieuwsbrief
– S choolreisjes
groep 1 t/m 7

12

13

14 Deze week gesprekken

15

16

17

18

19

20 Vaderdag 21

22

23

24

25 Nieuwsbrief

26

27

29

30

28

Verjaardag juf
Annie

Het team van de school
Directeur
Baukje Bijma
Plaatsvervangend directeur
Anja de Vries
IB
Sietske Vlaar
ICT
Rick Schingenga

Team
Annette Dam
Hilda van Dijk
Merel ten Harmsen
Nynke Buma
Anke Hiemstra
Annie Zwarts
Anja de Vries
Elbrich Hoekstra
Marijke Meindertsma
Rick Schingenga
Alie Falkena
Griet Holtrop
Anja van der Leij
Aletta Kloosterman
Bareld Kuilman
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zo

juli

ma

di

wo

do

vr

za

1

2

3

4

5

6

7 Afscheid groep 8

8

9 Leerlingen vrij
(onder voorbehoud)

10

11

13 Zomervakantie

13

13

13

13

17

18

13 Zomervakantie

13

13

13

13

24

24

13 Zomervakantie

13

13

13

13

31

Oud
papier

Afdelingsraad
Siemen de Jong
Sippie Donkervoort
Aaltje Sikkema
Medezeggenschapsraad
Vanuit de ouders:
Meinard Dijkstra
Evert Homan
Egbert de Vries
Vanuit het team:
Nynke Buma
Anke Hiemstra
Rick Schingenga

PCBO Tytsjerksteradiel
Het stafbureau
Bezoekadres: E.M. Beimastrjitte 11a, 9261 VG Eastermar
Postadres: Postbus 1, 9260 AA Eastermar, Tel. 0512-472594,
info@pcbo-tytsjerksteradiel.nl, www.pcbo-tytsjerksteradiel.nl
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