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Woord vooraf

Met veel plezier bieden wij u deze kalender van onze identiteits-
rijke ontmoetingsschool aan! 
 
In deze kalender vindt u een impressie van allerhande activiteiten 
die dit schooljaar plaats zullen vinden. U kunt daarbij onder andere 
denken aan data voor oudergesprekken, koffieochtenden en de 
meesters- en juffendag. De praktijk wijst uit dat er gedurende het 
schooljaar veelal verschillende activiteiten aan worden toege-
voegd. Het is daarom belangrijk om onze nieuwsbrief goed in de 
gaten te houden. 
 
Naast een overzicht van activiteiten bevat deze kalender tevens 
praktische informatie over onze school zoals de schooltijden en 
vakanties. 

De naam van onze school luidt De Klimstien. Hier zitten de woor-
den ‘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.

Wij hebben er zin in en willen er samen met u graag weer een mooi 
schooljaar van maken! 
 
Met vriendelijke groet,

Baukje Bijma  |  directeur

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

Oarsprong
Tjalling H. Haismastraat 7 
9251 AT  Burgum
Tel. 0512 - 472594
www.stichtingoarsprong.nl
info@stichtingoarsprong.nl

Ontwerp & productie:
AndromedaDESIGN.nl | Drachten



VERLOF AANVRAGEN 
Als uw kind ziek is, kunt u dat telefonisch of 
via de mail of Parro bij ons melden. Andere 
verlofaanvragen worden schriftelijk ingediend 
bij de directie. Daarvoor is een formulier via de 
website te downloaden. Voor nadere informatie 
kunt u onze schoolgids raadplegen. U kunt dan 
nagaan, of uw verzoek binnen de regelgeving 
valt. 

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.

 − juf Baukje is 3 dagen aanwezig als directeur.
 − juf Sietske is 1,5 dag als IB’er aanwezig.
 − Meester Rick is 1 dag uitgeroosterd voor ICT werkzaamheden.

 − Juf Anja de Vries is 1 dag uitgeroosterd als plaatsvervangend 
directeur en werkzaamheden i.v.m. de fusie.

 − Meester Bareld is 1 dag aanwezig i.v.m. beheerstaken.
 − In iedere bouw zijn een of meerdere onderwijsassistenten 

17 en 20 september
28 januari vanaf 12:00
31 januari
18 februari vanaf 12:00
28 maart

14 april vanaf 12:00
17 en 20 juni
8 juli vanaf 12:00
15 juli vanaf 12:00

VAKANTIEROOSTER 2020-2021

Periode

Herfstvakantie 18 oktober t/m 22 oktober

Kerstvakantie 27 december t/m 7 januari

Voorjaarsvakantie 21 februari t/m 25 februari

Pasen 15 april t/m 18 april 

Koningsdag 27 april

Meivakantie 23 april t/m 6 mei 

Hemelvaart 26 mei t/m 27 mei

Pinksteren 6 juni

Zomervakantie 18 juli t/m 26 augustus

GROEPSINDELING

  Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag

Groep 1 juf Cora juf Cora 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 Irene juf Irene juf Irene juf Irene juf Annette

Groep  6 juf Marijke juf Marijke juf Liesbeth 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



augustusaugustus
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
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Verjaardag juf Sietske

Eerste schooldag

Hoofdluiscontrole

Nieuwjaarsreceptie Nieuwsbrief

Deze week start- 
gesprekken



septemberseptember
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 oudercontacten  
Aan het begin van het schooljaar organiseren 

wij een welkomstgesprek voor ouders 
van kinderen met een nieuwe 

groepsleerkracht. Tijdens 
dit gesprek is ook uw 

kind aanwezig en 
heeft u de gelegen-

heid om samen te 
vertellen wie uw 

kind is, wat het 
nodig heeft 
en hoe we het 
beste kunnen 
samenwer-

ken. Tijdens 

dit gesprek staat dus niet de inbreng van de 
leerkracht, maar die van u als ouder en van uw 
kind centraal.   

Wij vinden het belangrijk dat u op de hoogte 
bent van de vorderingen van uw kind. Wij 
werken op onze school daarom met MijnRap-
portfolio. Dit is een digitaal rapport en portfolio 
ineen en wordt door leerkrachten en leerlingen 
(in)gevuld. Het (in)vullen door de leerlingen ver-
groot de betrokkenheid en het eigenaarschap. 

Verjaardag juf Marijke Nieuwsbrief

Leerlingen vrij Oud 
papier

Leerlingen vrij Nieuwsbrief

Inloop- en koffieochtend Kinderpostzegelactie

MR en AR
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oktoberoktober
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

Naast de gesprekken die er gedurende het jaar 
zijn, is er een aantal koffieochtenden en inloop-
middagen waarin er in een ongedwongen sfeer, 
ruimte is voor ontmoeting. Elk jaar houden we 
in het voorjaar een algemene ouderavond die 
vooraf wordt gegaan door de afdelingsleden-
vergadering. Tijdens de ouderavond wordt u 
geïnformeerd over diverse zaken die met het 
onderwijs van onze school te maken hebben.  

We vinden het belangrijk dat we elkaar zo goed 
mogelijk informeren en wij willen daarom 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 
leerkrachten zijn in ieder geval een half uur 
voor schooltijd en 45 minuten na schooltijd 
aanwezig. 

Verjaar-
dag juf 
Annette

Dierendag Verjaardag juf Alie F. Start Kinderboekenweek Nieuwsbrief

Slot Kinderboekenweek

Hoofdluiscontrole IC Nieuwsbrief Inloopmiddag
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novembernovember
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 afdelingsraad  
Elke school heeft een afdelingsraad (AR). Dit 
is een vertegenwoordiging van ouders, die lid 
kunnen zijn van vereniging Ynsprong. De direc-
teur betrekt hen bij de voorbereiding van beleid 
(meedenkers) en zij kunnen gevraagd en onge-
vraagd advies geven op alle beleidsterreinen. 
Twee leden van de AR zijn lid van de ledenraad 
van de vereniging Ynsprong. 

Nationaal Schoolontbijt

AR Sint Maarten Nieuwsbrief Oud 
papier

Kerk-
School-
dienst

Verjaar-
dag juf 
Anke A.

Verjaar-
dag juf 
Nynke B.

Verjaardag juf Elbrich Nieuwsbrief

Verjaardag meester 
Bareld

Inloop- en koffieochtend
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decemberdecember
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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De medezeggenschapsraad
Iedere school heeft een medezeggenschaps-
raad (MR). Deze raad bestaat uit ouders en per-
soneel. De leden van de raad worden gekozen 
door ouders en personeel van de school. Via 
de MR op school praten ouders en personeel 
mee over het schoolbeleid. Voor een aantal on-

derwerpen moet de school advies of instem-
ming vragen aan de MR voordat een besluit 

genomen wordt. Daarmee is de MR een 
belangrijke gesprekspartner voor de 

schoolontwikkeling van De Klimstien.  

Omdat er onder ons schoolbestuur meerdere 
scholen vallen, kent het bestuur een gemeen-
schappelijke medezeggenschapsraad (GMR). 
Deze raad praat mee over het beleid van het 
schoolbestuur dat voor alle scholen van stich-
ting Oarsprong geldt. De GMR bestaat ook uit 
ouders en personeel. Ze worden gekozen door 
de MR’en van de scholen.

Sinterklaas

Sinter-
klaas

MR Nieuwsbrief

Verjaardag juf Anke H. Inloopmiddag

Kerstviering Nieuwsbrief



januarijanuari
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
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De identiteitscommissie
Onze school heeft vanwege de fusie tussen 
openbaar en christelijk onderwijs een identi-
teitscommissie (IC). Deze commissie is belast 
met het mede bewaken van de identiteit van de 
school. In dat kader overlegt zij regelmatig met 
de directeur van de school en jaarlijks met het 
schoolteam omtrent de voortgang, evaluatie en 
ideeën van het team op dit terrein.

Vrijwillige ouderbijdrage 
Jaarlijks vragen wij een vrijwillige ouderbij- 
drage. Hieruit worden activiteiten zoals Sinter-
klaas, kerst, pasen, schoolreis en meester- en 
juffendag betaald. In april/mei krijgt u een 
verzoek om de ouderbijdrage te voldoen. Voor 
groep 1/2 is de bijdrage vastgesteld op € 25,–  
en voor de groepen 3 t/m 8 op € 35,–.  

Voor het schoolkamp en het schoolschaatsen 
vragen we de ouders apart te betalen. Deze 
activiteiten vallen ook onder de vrijwil-
lige ouderbijdrage. 

Alle leerlingen doen mee aan de activiteiten 
van onze school. We sluiten geen leerlingen uit 
omdat hun ouders de vrijwillige ouderbijdrage 
niet kunnen of willen betalen. Dat mogen we 
niet, maar dat willen we ook niet.

Verjaardag juf Griet

Toetsweken t/m  
27 januari

Hoofdluiscontrole

Oud 
papier

Nieuwsbrief

Leerlingen vanaf  
12:00 vrij

Verjaar-
dag juf 
Anja L.

Leerlingen vrij



februarifebruari
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
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Vergoeding extra kosten 
Het kan voorkomen dat u als ouder(s) te  
weinig geld hebt om uw kind (of kinderen)  
mee te laten doen aan bijvoorbeeld sport,  
muziekles, schoolreisje of verjaardag vieren.  
Is dit voor u van toepassing ga dan naar  
www.samenvoorallekinderen.nl, daar kunt u 

heel gemakkelijk een vergoeding aanvragen. 
Zo kan elk kind toch meedoen! 

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.

MR en AR Nieuwsbrief

Inloopmiddag

Deze week gesprekken

Nieuwsbrief

Leerlingen vanaf  
12:00 vrij

Hoofdluiscontrole



maartmaart
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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Aanvang en toezicht  
Alle kinderen kunnen vanaf 8:20 uur zelfstandig 
naar binnen gaan. Dit geldt ook voor kleuters. 
Zij worden tot het hek gebracht alwaar de leer-
kracht hen opwacht.  

Onder het motto ‘binnen is beginnen’ starten 
alle groepen meteen met een activiteit in de 
klas.  

In de pauzes is er toezicht op het plein. Tijdens 
de binnenkomst en het verlaten van de school 
is er toezicht op de gang en op het plein. 

Inloop- en koffieochtend

Open dag Nieuwsbrief Oud 
papier

Schoolfotograaf

Nieuwsbrief

Leerlingen vrij

Schoolvoetbal  
jongens groep 7/8

Schoolvoetbal  
meisjes groep 7/8

Grote Rekendag

Schoolvoetbal jongens 
en meisjes groep 5/6



aprilapril
zo ma di wo do vr za

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 Goede Vrijdag 16

17 Eerste 
Paasdag

18 Tweede Paasdag 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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Schoolregels 
Op school hebben we de volgende drie hoofd-
regels: 

 − Voor groot en klein zullen we aardig zijn.  
 − Wij zullen goed voor de spullen zorgen dan 

zijn ze weer te gebruiken morgen.  
 − De school is van binnen een wandelgebied 

en buiten hoeft dat lekker niet. 

Met heldere schoolregels die positief 
worden uitgedragen werken we 

samen aan een veilige schoolom-
geving. 

Op school gebruiken we de 7 gewoonten van 
Stephen Covey. Deze werkwijze steekt sterk 
in op de talenten, betrokkenheid en eigenaar-
schap van kinderen. We leren ze om verant-
woordelijk te zijn voor hun leerproces, zelf-
sturend te zijn en goed en effectief samen te 
spelen en te werken. Plezier staat daarbij hoog 
in het vaandel.

Buitenlesdag

Inloopmiddag

MR

Verjaardag juf Nynke V. Nieuwsbrief

Finaledag schoolvoetbal Leerlingen vanaf  
12:00 vrij

Verjaardag juf Merel

Nieuwsbrief Koningsspelen

Verjaardag juf Cora



meimei
zo ma di wo do vr za

1 Meiva- 
kantie

2 Meivakantie 3 Meivakantie 4 Meivakantie 5 Meivakantie 

Bevrijdingsdag

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 27 Leerlingen vrij 28

29 30 31
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Schoolartsendienst 
Wij zijn aangesloten bij GGD Fryslân, Postbus 
612, 8901 BK Leeuwarden (088 - 22 99 222). Als 
u vragen heeft over de gezondheid van uw kind, 
kunt u contact opnemen met de GGD via boven-
staand adres of via www.ggdfryslan.nl.

Gebiedsteam 
Kinderen opvoeden is leuk, maar niet altijd even 
gemakkelijk. Meestal lossen mensen proble-
men zelf op of met hulp van familie, vrienden 
of buren. Maar soms lukt dat even niet. In dat 
geval kunt u terecht bij het gebiedsteam van de 
gemeente Tytsjerksteradiel.    

Het gebiedsteam helpt u op weg om de draad 
zelf weer op te pakken. Zij kijken met u naar 
uw eigen mogelijkheden en uw eigen netwerk. 
Als het nodig is, zoeken zij met u naar andere 
ondersteuning om u op weg te helpen. Als het 
even niet lukt is het gebiedsteam er voor u!  
www.t-diel.nl/het-gebiedsteam.
Telefoonnummer 0511-460767.

Hoofdluiscontrole IC Nieuwsbrief Oud 
papier
Verjaardag 
juf Anja V.

Ouderavond Schoolreis groep 1 t/m 7

Schoolkamp groep 8 Schoolkamp groep 8 Schoolkamp groep 8

Nieuwsbrief

Verjaar-
dag juf 
Irene

Toetsweek t/m 16 juni



junijuni
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
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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 stichting Oarsprong. 
Dat is mevrouw A. Hamstra, tel. 06-46275215. 

Voor sommigen is het gemakkelijker contact 
op te nemen met iemand die ze kennen. 

Daarom is er per school een contact-
persoon, waar u met uw eventuele 

klacht terecht kunt. Voor onze school 
is dat mevrouw L. Zuidema, tel. 06-
15242768.

Inloopochtend Verjaardag meester Rick

Verjaardag 
juf Annie

Nieuwsbrief

MR en AR Meesters- en juffendag Leerlingen vrij

Leerlingen vrij Nieuwsbrief

Deze week gesprekken



julijuli

Afdelingsraad
Siemen de Jong 

Sippie Donkervoort
Aaltje Sikkema 

Ilse Raap

Medezeggenschapsraad 
Vanuit de ouders:
Meinard Dijkstra
Evert Homan 
Egbert de Vries 

Vanuit het team: 
Nynke Buma 

Anke Hiemstra 
Rick Schingenga

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 
t/m 28 
augustus

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

Nieuwsbrief

Leerlingen vanaf  
12:00 vrij

Oud 
papier

Afscheid groep 8 Leerlingen vanaf  
12:00 vrij

www.deklimstien.nl  |  tel. 0511 - 472347



www.deklimstien.nl  |  tel. 0511 - 472347


