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Voorwoord  

Aan de ouder(s), verzorger(s) van Doarpsskoalle Wurdum en kinderopvang Wirdum, 

Met veel plezier bieden wij u deze kalender voor het schooljaar 2022/2023 aan. U vindt hierin praktische informatie die u nodig heeft voor 
dit schooljaar en informatie over de dagelijkse gang van zaken over de werkwijze op de school en kinderopvang.  

Omdat we steeds meer samenwerken met de kinderopvang, is deze kalender ook voor ouders van de peuters en het kinderdagverblijf. Daar 
waar u in deze kalender “school” leest, bedoelen we school en kinderopvang.  

De kalender bestaat uit een informatiedeel en een agenda. Het informatiedeel bestaat uit praktische informatie over de school en de kinder-
opvang. Alle data die op dit moment van maken bekend zijn, staan in de agenda. Data die later bekend gemaakt wordt, zal in de agenda van het 
ouderportaal geplaatst worden. U kunt deze dan toevoegen aan deze kalender.  

De complete schoolgids kunt u digitaal terug vinden op het ouderportaal en op de (nieuwe) website (oktober 2022) 

Mochten er vragen of problemen zijn, dan bent u van harte welkom op school voor een gesprek met één van de leerkrachten, pedagogisch me-
dewerkers, de IB-er of met de directeur.   

We wensen u en uw kind(eren) een plezierig en succesvol schooljaar toe. 

 

Namens het team, 

Sjoukje Kalsbeek 

Directeur Doarpsskoalle Wurdum 
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De school en kinderopvang 

Doarpsskoalle Wurdum is een “samenlevingsschool” in het dorp Wirdum, die valt onder de stichting PCBO Leeuwarden e.o. We zijn de eerste samenlevingsschool 
binnen de stichting. Kinderen met verschillende achtergronden uit Wirdum en Swichum bezoeken onze school. We vormen met elkaar een lerende gemeenschap.  

Onze school is een school, die centraal wil staan en onderdeel wil zijn van het dorp, de Friese cultuur en de wereld. Dit doen we  door te stimuleren, te verbinden 
en elkaar te respecteren. 

Kindcentrum 

De school groeit steeds meer uit tot een volwaardig kindcentrum, waarin onderwijs en opvang samenwerken. In samenwerking met Stichting Kinderopvang Fries-
land wordt er kinderopvang aangeboden in de vorm van: voorschoolse opvang, buitenschoolse opvang, peutergroep en dagopvang (0 tot 4 jaar). Er wordt gewerkt 
aan een nauwe samenwerking tussen de peutergroep en groep 1/2 van de school.  

Op Doarpsskoalle Wurdum en kinderopvang Wirdum zijn alle kinderen, ouders en medewerkers van harte welkom! 

 

              Onze slogan: Fan, foar en meielkoar! 

Aan het eind van de basisschool willen we dat onze kinderen het volgende kunnen/weten: 

 Wie ben ik in deze wereld? 

 Basiskennis op zak 

 Oog hebben voor een ander 

 Verantwoordelijk zijn voor eigen leerproces 

 Oplossingsgericht denken 
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Vakantie en vrije dagen 
 
We staan met het volgende team voor uw kind en u klaar: 
 
 Sjoukje Kalsbeek   directeur 
 Monique Visser Nota  intern begeleider 
 Nynke Beekman    leerkracht, specialist jong kind 
 Marianne Tiekstra   leerkracht, ICT-er 
 Andreja Laffra    leerkracht, taalcoördinator 
 Elly van Elteren    leerkracht 
 Lydianne van Vliet   leerkracht 
 Sigrid van Bruggen   leerkracht 
 Sandra Klein     leerkracht 
 Wietske Velde    onderwijsassistent   
 Tanja Luiten     pedagogisch medewerker  
 Anisa Bouhlia    pedagogisch medewerker 
 Miranda Kielstra   pedagogisch medewerker 
 Aaf Dotinga     cultuurcoach 
 Stefan van de Lei   vakdocent gymnastiek  
 
 

Groep: Maandag Dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

1/2 Elly Elly Elly/ Lydianne Lydianne 

3 Nynke B Nynke B Sandra Sandra Sandra 

4/5 Nynke A Nynke A Nynke A Nynke A Nynke A 

6/7 Marianne Marianne Marianne Andreja Andreja 

8 Sigrid Sigrid Sigrid Sigrid Sigrid 

 Vakantie rooster  

Herfstvakantie 17 okt t/m 23 okt 2022 

Kerstvakantie 24 dec.t/m 8 jan. 2023 

Voorjaarsvakantie 27 feb t/m 5 maart 
2023 

Paasweekend 7 april  t/m 10 april 
2023 

Meivakantie 22 april t/m 7mei 2023 

Hemelvaart weekend 18 mei t/m 21mei 2023 

Pinkstermaandag maandag 29 mei 2023 

Zomervakantie 21 juli  t/m 3 sept 2023 

Het team  

vrije (mid)dagen (studiedagen medewerkers) 

Maandag 24 oktober 2022 

Vrijdag 24 december 2022 (let op middag) 

Vrijdag 26 februari 2023 

Maandag 6 maart 2023 (thema dag PCBO) 

Woensdag 28 juni 2023 

Donderdagmiddag 20 juli 2023 (let op middag!) 
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Tijden 
Schooltijden 

De school werkt met een vijf gelijke dagen model, waarbij de 
leerlingen iedere dag van 8.30 uur tot 14.00 uur naar school gaan.  
Om de lestijd zo optimaal mogelijk te benutten, is het belangrijk 
dat de leerlingen op tijd aanwezig zijn. De bel voor het ingaan van 
de school gaat om 8.25 uur. De lessen starten om 8.30 uur. Alle 
leerlingen van groep 1 t/m 8 wachten samen met de leerkrachten 
op het plein tot ze naar binnen gaan. Alle leerkrachten staan om 
8.15 uur op het plein. U kunt dan kort even een vraag stellen of 
iets doorgeven aan de leerkracht. We hebben gemerkt dat boven-
staande heel veel rust geeft voor de kinderen en de leerkrachten. 
We hebben gezien dat de zelfstandigheid van de kinderen toe 
neemt. En de leerkracht kan gelijk om 8.30 uur starten met het 
lesgeven. De kinderen lopen om 14.00 uur gezamenlijk met de 
leerkracht uit school.  

 

Inloopmoment 

Omdat wij ons realiseren dat ouders graag in de klas willen kijken, 
organiseren wij inloopmomenten. Dit jaar organiseren we deze 
momenten op de middag na 14.00 uur. De ouder(s) kunnen dan sa-
men met hun kind in de klas kijken, het werk van het kind bekijken 
en eventueel een activiteit doen in de klas. Kinderen kunnen zelf 
iets laten zien aan hun ouders. Deze momenten zijn van 14.00 tot 
14.30 uur. De data van de inloop/kijk momenten zullen in de 
schoolkalender staan en in de agenda van het ouderportaal.  

 

Openingsdagen en tijden kinderopvang 

Peuteropvang:  

Elke dinsdag t/m vrijdag is er peuteropvang. Uw kind speelt dan in een speelleergroep 
met 8 andere peuters. 

Start: 8.15 uur Uw brengt uw kind bij het gebouw van de kinderopvang. De pedagogisch 
medewerker ontvangt uw kind bij de voordeur. U kunt uw kind om  12.15 uur ophalen. 
De kinderen worden gezamenlijk buiten gebracht door de pedagogisch medewerker. 

Aanspreekpunt: Anisa Bouhlia 

Voorschoolse (VSO) en naschoolse opvang (BSO):  

Op alle dagen wordt er VSO en BSO aangeboden. 

VSO: 7.00 tot 8.25 uur (de kinderen worden door de pedagogisch medewerker bij de 
leerkrachten gebracht) 

BSO: 14.00 tot 18.15 uur (de pedagogisch medewerkers vangen de kinderen om 14.00 
uur op het plein op) 

Aanspreekpunt: Tanja Luiten (luiten@kinderopvangfriesland.nl) 

Kinderdagverblijf (KDV): 

Het kinderdagverblijf is alle dagen open. De openingstijden zijn van 7.00 uur tot 18.15 
uur. 

Informatie en het aanvragen van kinderopvang gaat via stichting Kinderopvang fries-
land (SKF).   

www.kinderopvangfriesland.nl of via 0517 380680 
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Identiteit  
Identiteit Doarpsskoalle Wurdum 

Op onze school worden de leerlingen begeleid tijdens de ontwikkeling van hun eigen identiteit. De school voedt daarbij, samen met de ouders, de groei van de eigen 
“wortels” van de leerlingen. Vanuit deze veilige basis groeit hun zelfvertrouwen en inzicht in eigen kwetsbaarheid, kracht en talenten. Zo ontwikkelen de leerlingen 
hun eigen innerlijke wegwijzer. Zij leren op eigen benen te staan en zich te verhouden tot en te verbinden met datgene dat ze tegenkomen in de wereld. 

De wereld is continu in beweging. Dit vraagt van onze leerlingen dat zij wereldburger zijn. Onze school helpt de leerlingen om de wereld te begrijpen en om hier 
onderdeel van te zijn.  

Onze school kenmerkt zich door het actief benutten van diversiteit en niet door deze te ontkennen. Door leerlingen kennis te laten maken met de levensbeschou-
wing en cultuur van anderen, leren zij de meerwaarde van diversiteit ontdekken. Leerlingen worden zich bewust van hun eigen identiteit en bereiden zich tegelijker-
tijd voor op de diversiteit binnen de samenleving. Onze school staat midden in de samenleving.  

Gouden Weken                                                                                                                          

Een goed begin is het halve werk! De eerste vier tot zes weken van het schooljaar staan in het teken van groepsvorming. Dat betekent dat er dagelijks werkvormen 
aangeboden worden die de groepsvorming, groepsstructuren en interactie tussen leerlingen onderling en leerling-
leerkracht bevorderen.  In deze periode wordt de basis gelegd voor een goede sfeer, duidelijke afspraken en worden 
verwachtingen uitgesproken voor de rest van het schooljaar. Onze methode voor sociaal-emotionele ontwikkeling: 
KWINK wordt hierbij intensief ingezet. 

Ook is ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie in deze periode van belang. Daarom is er een mogelijkheid om een 
startgesprek te voeren met de leerkracht, ouder(s)  en kind. En wordt er een infoavond georganiseerd waarin de leer-
krachten vertellen over de gang van zaken in de klas.  

Leerlingenraad 

Op onze school hebben we een leerlingenraad. Deze raad bestaat uit ongeveer 4 of 5 leerlingen uit groep 5 t/m 8. Deze 
leerlingen zijn gekozen door de klasgenoten om zitting te nemen in de raad. De school fungeert zo als een oefenplaats 
voor democratisch, actief burgerschap. 
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Lesaanbod                                                                                                                                
Op onze school wordt uitsluitend gewerkt met moderne methoden, die voldoen aan de kerndoelen 
die binnen het primair onderwijs gehaald moeten worden. In groep 1 en 2 leren de kinderen spe-
lenderwijs waarbij omgang met elkaar en de wereld om hen heen centraal staat. Het uitbouwen 
van de woordenschat en taal/reken en sociale vaardigheden vergroten zijn belangrijke onderdelen 
van de eerste schooljaren. Vanaf groep 3 neemt het vlot leren lezen en schrijven, rekenen en schriftelijke taalontwikkeling een pro-
minentere rol in het lesaanbod. Vanaf groep 5 komen de wereldoriëntatie vakken en Engels erbij. We werken in alle groepen aan: het 
vak Frysk (methode Spoar 8), wordt er gewerkt met de methode “Kleur op school” (methode voor levensbeschouwelijk onderwijs) en 
“KWINK” (onze nieuwe sociaal emotionele methode).  

Methode levensbeschouwelijk onderwijs “Kleur op school” 

We maken gebruik van de methode “Kleur op school”. Met deze methode willen we betekenis geven aan de wereld om onze kinderen 
heen. Wat vind je mooi? Wat is waardevol voor jou? Wat is belangrijk? Wat betekent vriendschap voor jou? En pesten? Waar hoop je 
op? Waar verlang je naar? Hoe zie je de toekomst? 

Levensvragen die iedereen persoonlijk kan beantwoorden. Tijdens de basisschooljaren ontwikkelen kinderen voor een deel hun per-
soonlijkheid, hun identiteit. Kinderen geven voortdurend betekenis of ‘zin’ aan alles wat ze meemaken. Zo ontwikkelen kinderen een 
levensbeschouwing in wisselwerking met anderen en de wereld om hen heen. De vraag die we kinderen stellen komt altijd terug bij: 
Wat betekent iets voor jou? Levensbeschouwelijke ontwikkeling heeft dus vooral te maken met betekenisgeving. 

Methode sociaal emotionele ontwikkeling “KWINK” 

Kwink is een online methode voor sociaal-emotioneel leren (SEL), inclusief burgerschap en mediawijsheid,voor 
groep 1 t/m 8 van het primair onderwijs. Kwink biedt een doordacht SEL-programma, gebaseerd op de laatste 
wetenschappelijke inzichten. Praktisch, leuk en altijd actueel. Gericht op preventie (van bijvoorbeeld pesten op 
school) en de kracht van een veilige groep. Sluit goed aan bij de principes van PBS (Positive Behaviour Support).  

• Voorkomt verstorend gedrag en pesten 

• Kent een groepsbrede, preventieve aanpak  

• Zorgt voor een sociaal veilige groep  

• Verhoogt de leeropbrengsten 

• Werkt met met vijf gedragscompetenties 

• Biedt iedere les unieke filmpjes  

• Voldoet aan de Wet Sociale Veiligheid  

 

In de schoolgids kunt u een overzicht vinden met alle methodes die de school gebruikt.  

Aanbod school 



Twe

Aanbod kinderopvang 
Peuteropvang 

De peuteropvang is een tweetalige peuterspeelzaal waar de pedagogisch medewerkers zowel in de Nederlandse taal als de Friese taal met uw kind spreken. 
Het doel hiervan is om kinderen actief in contact te laten komen met tweetaligheid. Uit onderzoek over de hele wereld blijkt dat tweetaligheid goed is voor 
de cognitieve ontwikkeling en de taalontwikkeling van kinderen. Voorwaarde daarbij is dat er een helder taalmodel gehanteerd wordt: de pedagogisch mede-
werkers bieden consequent het Fries aan of consequent het Nederlands. Op deze manier leren de kinderen de talen gemakkelijker te scheiden. Omdat het 
Nederlands op veel gebieden de dominante taal is (televisie, school), is het voor een goede tweetalige ontwikkeling vaak nodig dat het Fries op de peuterop-
vang extra aandacht krijgt; Friestalige kinderen krijgen zo een stevigere basis in hun moedertaal, Nederlandstalige kinderen krijgen spelenderwijs een twee-
de taal aangeboden.  

Vroeg– en voorschoolse educatie (VVE) 

Voor peuters met een (taal) achterstand is er vroeg- en voorschoolse educatie, ook kinderen zonder achterstand komen op de kinderopvang en de peuterop-
vang met deze educatieve programma’s in aanraking. In de programma’s wordt aandacht besteed aan: taal, denken, lichamelijke ontwikkeling en sociaal-
emotionele ontwikkeling. Zo kan het kind de achterstand inhalen en een goede start maken op de basisschool. De peuteropvang in Wirdum is VVE gekwalifi-
ceerd.  

Dagritme peuteropvang: Om de overgangen tussen de verschillende activiteiten duidelijk te maken (en omdat het gewoon leuk is) zingen we een overgangs-
liedje. Deze liedjes staan in het “Tomke” boekje die u krijgt tijdens het intake gesprek. 

 Inloop 

 Vrij spelen 

 Gezamenlijk opruimen (liedje) 

 Kring (zingen, voorlezen, knutselen of andere activiteit) 

 Handen wassen 

 Fruit/drink moment (liedje) 

 Verschoon/toilet moment 

 Buiten spelen of bij slecht weer in het speellokaal 

 Afsluiting (jas aantrekken, liedje zingen en gezamenlijk met de pedagogisch medewerker naar buiten) 

 Korte overdracht naar ouders 
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Kinderdagverblijf 

Een kinderdagverblijf is een opvangvoorziening voor jonge kinderen (baby’s en peuters) van 0 tot 4 jaar. Kinderen gaan van het kinderdagverblijf af op het mo-
ment dat ze naar de basisschool gaan. Het kinderdagverblijf is bedoeld voor kinderen waarvan de ouders werken of andere verplichtingen hebben. De opvang is 
alleen geopend op doordeweekse dagen, tussen 7.00 en 18.15 uur. Het gebouw waarin de dagopvang zit, voldoet aan alle eisen voor het opvangen van jonge kin-
deren.  

Baby’s: voor de allerkleinsten is er een individueel programma. Omdat een vast ritme voor baby’s belangrijk is, wordt vaak het ritme van thuis overgenomen. 
Dat betekent dat de opvangbaby’s op dezelfde momenten slapen, eten en spelen als dat zij van huis uit gewend zijn. Daarnaast krijben de baby’s het voedsel 
wat zij gewend zijn en krijgen zij een vast bedje in het dagverblijf. Door het dagelijkse vaste ritme van eten, drinken en slapen en de verzorging door een vas-
te leidster, voelt het kind zich heel snel veilig en vertrouwd.  

Dreumes en peuters: voor deze jonge kinderen geldt een gezamenlijke dagindeling. Kinderen maken vanaf die leeftijd echt onderdeel uit van een groep. Het 
dagschema bestaat uit vrij spelen, gezamenlijke activiteiten, gezamenlijk lunchen en op vaste tijden slapen. Vrij spelen is en blijft het uitgangspunt, maar de 
kinderen worden ook uitgedaagd in hun spel. De activiteiten worden gekoppeld aan de ontwikkelingsfase per kind.  

VSO 

Voorschoolse opvang (VSO) is de opvang van kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar voor schooltijd vanaf 7.00 uur tot de school begint. De kinderen kunnen 
nog even spelen en ontspannen voordat de school begint. 

BSO 

Tijdens de naschoolse opvang (BSO) kunnen de kinderen eerst wat eten en drinken. Daarna zijn er verschillende activiteiten. De activiteiten zijn altijd onder 
begeleiding van een pedagogisch medewerker. Op de groep werken 1 of 2 pedagogisch medewerkers. Dit is afhankelijk van de groepsgrootte. De pedagogisch 
medewerkers hebben een op het werk afgestemde opleiding.  

Enkele activiteiten die plaatsvinden zijn: 

• Knutselen 

• Tekenen 

• Spelletjes spelen 

• Spelen (binnen en buiten) 

• Koken en bakken 

• Pleinspelletjes 

Tijdens vakanties worden er uitstapjes georganiseerd. 
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 Ouders 
De school en kinderopvang neemt een belangrijke plaats in het leven van uw kind in en dus ook in het uwe. Daarom is het  belangrijk dat u op de hoogte bent 
van diverse regelingen en dat u weet wie u moet hebben in zaken aangaande uw kind en de school. Het is van belang dat u betrokken bent bij het wel en wee 
van uw kind. Een kind zal zich beter thuis voelen als de ouders een goed contact hebben met de school/kinderopvang. We stellen het dan ook zeer op prijs 
dat er onderling een open en regelmatig contact is. Dit voorkomt sluimerende misverstanden. 

Ouderraad Doarpsskoalle Wurdum (OR) De Ouderraad bestaat uit enthousiaste, betrokken ouders. Zij heeft primair als doel de school te ondersteunen 
zodat de kinderen op Doarpsskoalle Wurdum een fijne schooltijd zullen hebben. Een ouderraad kan dit niet alléén waarmaken, hiervoor heeft zij hulp nodig 
van andere ouders. De ouderraad zal dan ook, met het lerarenteam zich sterk maken voor ouderparticipatie. Wat inhoudt dat we met elkaar, leraren en ou-
ders, ervoor zorgen dat onze school een fijne plek is om te zijn, te leren en te spelen.   

Medezeggenschap raad Doarpsskoalle (MR)                                                                                                                                   
De MR is een raad die meedenkt en meebeslist over met name beleidsmatige zaken van het onderwijs.  De MR is samengesteld uit een oudergeleding en een per-
soneelsgeleding. De directeur is geen lid, maar is (op uitnodiging) aanwezig bij de vergaderingen. De MR-leden van de oudergeleding vertegenwoordigen de me-
ning en de wensen van de ouders en worden officieel gekozen. De vergaderingen van de MR zijn openbaar. Ouders die hierbij aanwezig willen zijn kunnen zich 
vooraf melden bij de voorzitter van de MR (Jelda Molenaar).  

Ouderbijdrage Doarspsskoalle Wurdum Elk jaar wordt u door de ouderraad een bijdrage in de kosten gevraagd. Deze bijdrage is vrijwillig. Deze bijdrage 
is bedoeld voor activiteiten die niet uit de vergoedingen door het ministerie bekostigd kunnen worden (Sinterklaas, Kerstviering, etc.). De vrijwillige ouder-
bijdrage is vastgesteld op 20 euro per kind. Komt uw kind na 1 januari op school dan is de bijdrage voor dat schooljaar 10 euro. Het bankrekeningnummer is 
NL46RABO0134740084 t.a.v. OR Doarpsskoalle Wirdum. 

Oudercommissies kinderopvang Doelstelling: De oudercommissie van de kinderopvang, stelt zich ten doel namens de ouders te participeren in het beleid 
van de opvang, door een goede invulling te geven aan de adviesrechten om op deze wijze de kwaliteit van de opvang te waarborgen of te verbeteren. Uitslui-
tend ouders, die gebruik maken van de kinderopvang kunnen lid zijn van de oudercommissie. Maximaal één ouder per huishouden kan lid zijn van de ouder-
commissie.  

De Oudercommissie van de BSO bestaat uit drie ouders. Tanja, pedagogisch medewerker van de BSO is geen lid van de commissie maar is aanwezig bij de 
overleggen om te informeren en advies te geven. Het doel van deze commissie is adviserend en meedenkend in het beleid van de BSO. Daarnaast helpen ze 
met hand en spandiensten.  

De oudercommissie van de peuteropvang bestaat ook uit drie ouders. Een pedagogisch medewerker van de peuteropvang kan aansluiten bij de overleggen 
van de commissie om informatie door te geven en advies uit te brengen. De commissie heeft een adviserende functie in diverse zaken wat betreft het be-
leid van de peuteropvang. Daarnaast zijn zij aanspreekpunt voor ouders.  

Bij vragen kunt u mailen naar Stichting Kinderopvang Friesland: info@kinderopvangfriesland.nl  
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Contact  

Ouderbetrokkenheid 
Wij willen graag samenwerken met ouders. Ouderbetrokkenheid is belangrijk voor alle kinderen bij ons op de opvang of school. Zodra ouders en opvang/school 
samenwerken, neemt de ontwikkeling en het welbevinden van leerlingen toe. Ouders en opvang/school hebben elkaar dus hard nodig voor een succesvolle ont-
wikkeling.  
 
Kennismaken: Wij laten graag onze opvang/school aan u zien. U kunt een afspraak maken voor een kennismakingsgesprek. Tijdens dit kennismakingsgesprek 
krijgt u een rondleiding en kunt u uw vragen stellen over de opvang en de school.  
 
Aanmeldingen kinderopvang: u kunt uw kind aanmelden via Stichting Kinderopvang Friesland.  
 
Aanmeldingen Doarpsskoalle Wurdum                                                                                                                      
De aanmelding van uw kind gaat via de directeur. U vraagt aan de schooldirecteur een verzoek tot inschrijving. Vervolgens wordt er een gesprek afgesproken. 
Tijdens dit gesprek met de directeur krijgt u nadere informatie over de school, de werkwijze en worden gegevens ten aanzien van de thuissituatie uitgewis-
seld. Aansluitend worden er afspraken gemaakt om uw kind een aantal dagdelen mee te laten draaien om alvast te wennen.  
 
Contactgesprekken: Voor korte opmerkingen kunt voor of na opvang/school  altijd bij een medewerker terecht. Voor het voeren van een gesprek vragen wij u 
om een afspraak te maken, aangezien de medewerker bij de aanvang van de dag graag alle binnenkomende kinderen de aandacht wil geven.    

Aan het begin van schooljaar vinden de startgesprekken plaats. U gaat in gesprek met de (nieuwe) leerkracht. Daarnaast vinden er ouder/kind gesprekken 
plaats gedurende het jaar. We willen graag dat de kinderen vanaf groep 4 aanwezig zijn bij de gesprekken omdat het om hun ontwikkeling gaat en kinderen 
hier heel goed over mee kunnen praten en op deze wijze meer betrokken raken bij hun eigen ontwikkelproces. Tijdens het laatste gesprek in juni mogen ook de 
leerlingen van groep 3 aanwezig zijn.  

Informatievoorziening: In de eerste weken van het schooljaar krijgen alle gezinnen de kalender 2022/2023 mee met alle wetenswaardigheden van het nieuwe 
schooljaar.  

De actuele informatie van de school is te vinden op het ouderportaal. Hier kunt u ook alle actuele activiteiten en informatie vinden die nog niet in deze kalen-
der staan. U kunt de school ook nog via facebook volgen.  

Bij de kinderopvang wordt er gebruik gemaakt van de Klasbord Ouderapp.  
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Algemene info 

Fruit en drinken: Alle kinderen/peuters eten in de ochtend in de eigen groep fruit of een boterham. Dringend verzoek om geen koekjes of iets dergelijks aan 
de kinderen mee te geven. De kinderen mogen altijd water drinken, maar wilt u uw kind ander drinken meegeven, zorg dan voor een lekvrije bidon of pakje met 
gezond drinken. (bakjes en bekers voorzien van naam) Het lunchpakket voor tussen de middag kan bewaard worden in een koelkast. Deze koelkasten staan op 
de gang. 

Wanneer uw kind bepaalde voedingsstoffen niet mag hebben, meld dit dan bij de betreffende leerkracht/pedagogisch medewerker. Bij traktaties is het dan 
ook handig om vooraf de leerkracht te vragen of er kinderen zijn die allergieën hebben. Dan kunt u hier rekening mee houden. Immers, het moet voor ieder 
kind een feestelijke dag zijn?  

Traktaties: Kinderen die jarig zijn, zetten we natuurlijk graag in het zonnetje. Veel kinderen brengen een traktatie mee. Dat vinden we erg leuk! We stimule-
ren het uitdelen van gezonde traktaties bijvoorbeeld met groente of fruit. Voor kinderen, maar ook voor leraren. Er zijn ontzettend veel leuke, originele idee-
ën voor gezonde traktaties te vinden, bijvoorbeeld op internet. En het hoeft echt geen enorm kunstwerk te zijn. Als we een traktatie zien die niet bij het be-
leid van onze school/opvang past, dan zullen we deze in de tas van het kind doen om mee naar huis te nemen. Ouders kunnen dan zelf beslissen of ze de trakta-
tie alsnog willen geven. 

Verschoning/reserve kleding: Een ongelukje zit in een klein hoekje. Vooral bij de jongere kinderen (peuters en kleuters). Daarom vragen wij uw kinderen re-
serve kleding mee te geven. Graag voor de peuteropvang verschoning (Pampers) mee geven.  

Schoolfotograaf: Elk jaar komt de schoolfotograaf op school. Er worden portret- en groepsfoto’s gemaakt. U bent uiteraard nooit verplicht de foto’s af te 
nemen. Vooraf ontvangt u bericht over de datum waarop de fotograaf komt. 

Gegevens up-to-date houden:  Om in geval van calamiteiten u zo snel mogelijk te bereiken vragen we u wijzigingen in (mobiele) telefoonnummers van uzelf, de 
oppas, uw werk, van emailadressen etc. tijdig op school/opvang door te geven of zelf via het ouderportaal aan te passen.  

Schoolreisjes: Alle groepen gaan één of meerdere dagen op schoolreisje. De peuters gaan een ochtend op stap. Groep 1 t/m 7 gaan een dag met de bus op stap 
naar verschillende bestemmingen. De bestemming wordt bepaald in overleg met het team. Groep 8 gaat drie dagen op schoolkamp in de eerste weken van het 
schooljaar. Via het ouderportaal wordt u geïnformeerd over de verschillende schoolreisjes en over de betaling van deze reisjes.  

Taal op school: Op onze school wordt onderwijs gegeven in de Nederlandse, Friese en Engelse taal. De instructie in de groepen vindt plaats in het Nederlands. 
De Friese taal zetten wij o.a. in als extra voertaal tijdens de vrije situaties. Daarnaast wordt er Engels en Fryske les gegeven.  

Taal op de opvang: De peuteropvang is een tweetalige peuterspeelzaal waar de pedagogisch medewerkers zowel in de Nederlandse taal als de Friese taal met 
uw kind spreken.  
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Mobiele telefonie: Hoewel kinderen opgroeien met het in bezit zijn van mobiele telefoons,  vinden wij het gebruik hiervan op school niet wenselijk. We wil-
len dan ook dat de kinderen deze thuis laten. Dit geldt ook voor een smart watch. In specifieke gevallen kunt u met de leerkracht hier andere afspraken 
over maken. Het kan voorkomen dat de kinderen een telefoon nodig hebben voor een activiteit. In deze gevallen zal de leerkracht u daarover inlichten via 
het ouderportaal. Wanneer u uw kind wilt bereiken kunt u school (058 2551456) bellen.  

IPad: Alle leerlingen vanaf groep 4 hebben de beschikking over een eigen IPad. Op de IPad werken we o.a. met de methode Snappet. In groep 1-2-3 worden 
er een aantal I-pads ingezet. Deze zijn niet persoonsgebonden. De leerkrachten zetten de IPad voornamelijk in bij het verwerken van de lesopdrachten. Dit 
gebeurt vaak via het gebruik van apps. Daarnaast gaan de kinderen aan de slag met digitale vaardigheden zoals het maken van foto's, filmpjes, muziek, teke-
nen en andere creatieve mogelijkheden. Dit gebeurt altijd onder begeleiding van de leerkrachten.  

De IPad blijft op school tenzij er thuis gewerkt moet worden. Dan kunnen de leerlingen hun IPad ophalen en thuis aan de slag met hun lesopdrachten. Dit zal 
altijd gecommuniceerd worden via het ouderportaal.  

We vragen de leerlingen om goed op hun IPad te passen. Deze gaat van groep 4 mee tot en met groep 8. Soms kan een IPad kapot gaan. Wij zullen deze dan 
laten repareren of een nieuwe aanschaffen voor het kind. Mochten we zien dat een kind zijn/haar IPad met opzet beschadigd heeft, dan zullen we contact 
opnemen met de ouders en de kosten voor reparatie bij hen neer leggen.  

Luizencontrole: Na iedere vakantie komt het luizenteam op school om alle kinderen te controleren. Hiermee willen we voorkomen dat er een uitbarsting op 
school komt. Mochten er luizen bij uw kind worden gevonden, dan neemt de leerkracht van het kind contact met u op. Wanneer u zelf luizen constateert bij 
uw kind, dan dit graag doorgeven aan school. Er wordt dan een extra luizencontrole gedaan.  

Feesten: Wij vieren een aantal feesten met elkaar. Het Sinterklaasfeest wordt in de groepen 1 t/m 5 gevierd waarbij Sinterklaas en een aantal Pieten aan-
wezig zijn. Groep 6 t/m 8 viert dit feest d.m.v. “lootjestrekken”. Het Kerstfeest vieren we samen. De invulling zal gedurende het schooljaar bekend worden. 
We zullen aandacht besteden aan Pasen. De laatste schooldag wordt in stijl gevierd en daarom mogen de kinderen verkleed naar school. Dit geldt ook voor de 
dag waarop in de groep de verjaardag van de leerkracht gevierd wordt. Uw kind hoeft geen cadeau voor de leerkracht mee te nemen. Van een mooie tekening 
wordt de leerkracht blij.  

Absent? Even op school laten weten: Graag willen we om 8.25uur met alle kinderen beginnen. Is uw kind ziek, meld u dit dan tijdig op school. Graag telefo-
nisch. We maken ons ongerust wanneer kinderen zonder afmelding afwezig zijn. Wanneer er geen melding op school gedaan wordt, neemt de leerkracht con-
tact met u op.  

Vrij vragen: Voor het aanvragen van extra vakantieverlof of verlof vanwege gewichtige omstandigheden kunt u bij de directeur van de school een aanvraag-
formulier halen. In de leerplichtwet staat wanneer u vrijstelling kunt krijgen . Wanneer een leerling niet op school verschijnt, zonder dat hier goede rede-
nen voor zijn, moet de directeur dit melden aan de leerplichtambtenaar. In de schoolgids vindt u extra informatie over dit onderwerp. 
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Lesuitval: Indien een leerkracht door ziekte of omstandigheden  afwezig is ,proberen we vervanging te zoeken. Dit is soms lastig doordat er weinig inval-
leerkrachten beschikbaar zijn. Is vervanging niet mogelijk, dan proberen we intern te schuiven of verdelen we de groep over de andere groepen. Mocht dit 
ook niet lukken dan zien wij ons genoodzaakt om de groep naar huis te sturen. U wordt hiervan dan op de hoogte gebracht via het ouderportaal.   

Halen en brengen: Voor het halen en brengen van de kinderen willen we u vragen om zoveel mogelijk lopend te komen. Mocht u toch met de auto komen, zet 
deze dan in de parkeervakken in de Th. Beekhuisstrjitte of in de Doeke Hellemastrjitte. Wanneer u met de auto komt rijd dan via de kruising voor het brug-
je de Th. Beekhuisstrjitte in en rijd dan door de Doeke Hellemastrjitte of de Tjitte de Boerstrjitte weer terug naar de Swichumerdyk. 

Fietsen: Omdat de ruimte voor fietsen beperkt is vragen we u zoveel mogelijk lopend naar school te komen. Is uw kind op de fiets dan parkeren de kinderen 
van groep 1/2, groep 3 en de kinderen van de kinderopvang hun fiets in de fietsenrekken op het Arke plein. De andere kinderen parkeren hun fiets tussen de 
fietsenrekken bij het houten opberghok op het Uniaplein. Wilt u erop letten dat de fietsen niet voor de in/uitgang geplaats worden.  

Problemen of vragen: Wanneer er problemen, onduidelijkheden of klachten zijn, vragen wij u contact om met ons  contact op te nemen. Leerkrachten/
pedagogisch medewerkers zijn ook mensen die fouten kunnen maken en openheid kan veel misverstanden voorkomen. Het onderwijzend personeel is dagelijks 
na 14.00 bereikbaar en staat u dan graag te woord. Met de pedagogisch medewerker is het handig om een afspraak te maken omdat hun werktijden nogal 
variëren.  

Gymnastiek:  De leerlingen van groep 1 t/m 3 hebben op maandag gym van meester Stefan in de Golle (gymzaal). De rest van de week hebben ze bewegings-
onderwijs op het plein of in het speellokaal Van hun eigen leerkracht. Wilt u bij de gymlessen ervoor zorgen dat uw kind een gymtas meeneemt met daarin 
gymkleding en gymschoenen. Graag een korte broek en T-shirt, of een gympakje. Daarnaast het liefst gymschoenen met een harde zool (geen zwarte onder-
kant). De kinderen van groep 1 t/m 3 gymmen in de Golle in gymkleding. Op de overige dagen: dikke trui uit en sokken en schoenen uit. Op vrijdag geeft juf 
Nynke A de gymlessen aan groep 4 t/m 8. 

Op maandagochtend (8.15 uur) worden de kinderen van groep 1/2 door hun ouders bij de gymzaal (Golle) gebracht.  

 
Dagen: Maandag 

Meester Stefan 

Vrijdag  

Juf Nynke A 

Tijden en groe-

pen: 

 

8.30 – 9.15 uur groep 1/2 

9.15 – 10.00 uur groep 3 

10.30 – 11.15 uur groep 4/5 

12:30 -  13:15 uur groep 6/7  

13:15 – 14:00 uur groep 8  

8.30 – 9.15 uur groep 8 

9.15 – 10.00 uur groep 4/5 

10.30 – 11.15 uur groep 6/7 



augustus 2022 
ma di wo do vr za zo 

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 
1e schooldag  

30 31     

zomervakantie 



september 2022 
ma di wo do vr za zo 

   1 
Feestje op 

het plein 
(start van het 

schooljaar)  
 

16.30—17.30  

2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 

 
Info avond 

 
20.00 uur 

14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 

 
 

24 25 

26 27 28 29 30   



oktober 2022 
ma di wo do vr za zo 

     1 2 

3 4 5 

Start  
Kinderboeken

-week 

6 7 8 9 

10 11 12 
Thema avond 

Kwink 
 

20.00 uur 

13 14 
Inloopmoment 

 
 14.00 uur 

15 16 

17 

 
herfst-
vakantie 

18 

 
herfst-
vakantie 

19 

 
herfst-
vakantie 

20 

 
herfst-
vakantie 

21 

 
herfst-
vakantie 

22 23 

24 
Studiedag 

 
Leerlingen 

zijn vrij 

25 26 27 28 29 30 

31 
 

      



november 2022 
ma di wo do vr za zo 

 1 2 3 4 5 6 

7 8 9 

 
Techniekmenu 

groep 6/7 

10 

 
Kunstmenu 

groep 8 

11 

 
Sint Maarten 

12 
Intocht  

Sinterklaas 
landelijk 

13 

14 15 16 

 
Techniekmenu 

groep 6/7 

17 

 
Techniekmenu 
groep 3, 4/5 

en 8 

18 19 20 

21 22 23 

 
Kunstmenu 
groep 6/7 

24 25 26 27 

28 29 30 

 
Inloopmoment  

 
14.00 uur 

    



 

december 2022 
ma di wo do vr za zo 

   1 

 
Kunstmenu 
groep 6/7  

2 
 
 

3 4 

5 
Sinterklaas 

viering 

6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 
Inloop-
moment  

 
14.00 uur 

17 18 

19 20 21 

 
Kerstviering 

22 

 
 

23 
Studiemiddag  

 
Leerlingen 
vrij vanaf 
12.00 uur 

24 25 

26 27 28 29 30 31  



januari 2023 
ma di wo do vr za zo 

      1 

2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 
Kerstbomen 

actie 

12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29 

30 

 

31 
Kunstmenu 

groep 8 

     

kerstvakantie 



februari 2023 
ma di wo do vr za zo 

  1 2 3 4 5 

6 
Techniek-

menu groep 
1/2 en 3 

7 
Techniekmenu 
groep 4/5 en 

8 

8 9 
Techniekmenu 

groep 6/7 

10 11 12 

13 14 
 

15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 
Studiedag 

 
 leerlingen 

vrij 

25 26 

27 28      

voorjaarsvakantie 



maart 2023 
ma di wo do vr za zo 

  1 2 3 4 5 

6 
 

Themadag 
PCBO 

  
leerlingen 

vrij 

7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 

 
Inloopmoment 

 
14.00 uur 

18 19 

20 21 22 
Kunstmenu 
groep  3, 

4/5 en 6/7 

23 24 25 26 

27 28 29 30 31   



april 2023 
ma di wo do vr za zo 

     1 2 

3 4 5 6 

 
Thema avond 

20.00 uur 

7 

 
Goede vrij-

dag  

8 9 

10 

 
Paasmaan-

dag  

11 

 
Kunstmenu 
groep 1/2 

12 13 14 15 16 

17 18 

 
Kunstmenu 

groep 3 

19 

 
Kunstmenu 
groep 4/5 

20 21 

 
Koningsspelen  

22 23 

24 

 
Meivakantie  

25 

 
Meivakantie 

26 

 
Meivakantie 

27 

 
Meivakantie 

28 

 
Meivakantie 

29 30 



 

mei 2023 
ma di wo do vr za zo 

1 

 
Meivakantie 

2 

 
Meivakantie 

3 

 
Meivakantie 

4 

 

5 

 

 

6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

 
Moederdag  

15 

 

 

16 17 

 

18 

 
Hemelvaarts-

dag 

19 

 
Vrije dag  

20 21 

22 23 

 
Kunstmenu 
groep 1/2 

24 25 26 27 28 

29 

 
Pinkster-
maandag 

30 31     



 

juni 2023 
ma di wo do vr za zo 

   1 

 
 

2 
Inloopmoment  

 
14.00 uur 

3 4 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 

 

 

17 18 

 
Vaderdag  

19 20 21 22 

 
Kunstmenu 

groep 8 

23 24 25 

26 27 28 

 
Studiedag 
leerlingen 

vrij 

29 30   



 

juli 2023 
ma di wo do vr za zo 

     1 2 

3 4 5 

 
 

6 7 8 9 

10 

 

 

11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 
Leerlingen 
vrij vanaf 
12.00 uur 

21 
Start zomer-

vakantie 

22 23 

24 25 26 27 28 29 30 

31       
zomervakantie 
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contactgegevens  

Schoolbestuur:                          Kinderopvang                                                                                               

PCBO Leeuwarden e.o.                    Stichting Kinderopvang Friesland 

Marg. De Heerstraat 2, 8921 AK Leeuwarden                   Postbus 134, 8800 AC Franeker                                                                        

Tel: 058 - 2130350  E-mail: info@pcboleeuwarden.nl                Tel: 0517-380680                                     

College van Bestuur: dhr. H. Greidanus  

 

Adres Doarpsskoalle Wurdum en Kinderopvang Wurdum                                                                                                  

Th Beekhuisstrjitte 2, 9088 AS Wirdum                                                                                       

Tel: 058-2551456                                  

  

Bereikbaarheid medewerkers                                                                                 

Sjoukje Kalsbeek (Directeur): s.kalsbeek@pcboleeuwarden.nl            Nynke Beekman: n.beekman@pcboleeuwarden.nl                           

Monique Visser  (Ib-er):  m.nota@pcboleeuwarden.nl                     Sigrid van Bruggen: s.vanbruggen@pcboleeuwarden.nl                            

Marianne Tiekstra: m.tiekstra@pcboleeuwarden.nl                 Sandra Klein: s.klein@pcboleeuwarden.nl                                            

Andreja Laffra: a.laffra@pcboleeuwarden.nl               Nynke Annema: n.anneman@pcboleeuwarden.nl 

Lydianne van Vliet: l.vanvliet@pcboleeuwarden.nl                 Wietske Velde: w.velde@pcboleeuwarden.nl                                                                                              

Elly van Elteren: evanelteren@pcboleeuwarden.nl                                 Tanja Luiten: luiten@kinderopvangfriesland.nl 
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