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Voorwoord

Graag bieden wij u deze schoolkalender aan 
waarmee u geïnformeerd wordt over de 
belangrijkste onderwerpen en activiteiten 
in het komend schooljaar. Wilt u meer infor-
matie, dan vindt u die op onze website www.
paadwizer-oentsjerk.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. 

We werken met een continurooster, het zgn. vijf 
gelijke dagen model. Alle kinderen gaan alle da-
gen op gelijke tijden naar school. In deze kalen-
der leest u de belangrijke informatie hierover.  
In de schoolkalender hebben we zoveel moge-
lijk activiteiten vermeld. Tijdens het cursusjaar 
komen er vaak nog verschillende zaken bij. 
Soms moeten data en/of activiteiten worden 
gewijzigd. Dat vermelden we in de agenda van 
de Thúswizer, onze maandelijkse nieuwsbrief. 
U kunt de activiteiten dan overnemen op deze 
kalender. In deze kalender leest u hoofdzakelijk 
over de praktische schoolzaken die u weten 
moet. Wij communiceren korte berichten en 
mededelingen via de PARRO app. Deze kunt u 
gratis downloaden en activeren.

De naam van onze school is Paadwizer en 
betekent wegwijzer. Ons motto is dan ook: “Met 
de Paadwizer wiis op paad” Met behulp van deze 
schoolkalender willen wij u wegwijs maken in 
onze school.

De Paadwizer is een Protestants Christelijke 
Basisschool. Vanuit onze identiteit willen wij de 
kinderen, die ouders aan ons toevertrouwen, 
lesgeven en opvoeden. Hierbij is de God van de 
Bijbel ons uitgangspunt, die ons leert om elkaar 
lief te hebben en respectvol met elkaar en Zijn 
schepping om te gaan. Leren leven in relatie 
met God, met elkaar en met de dingen om je 
heen vragen van ons om verdraagzaam te zijn, 
ook ten aanzien van mensen die anders geloven 
dan wij. 

We zijn toegankelijk voor kinderen, ouders, 
collega’s en andere mensen waarmee we al 
werkende in contact komen. Zo willen wij de 
gelijkwaardigheid van mensen inhoud geven 
door steeds samen de weg te zoeken die we 
mogen gaan.

Met vriendelijke groet,

Willy Jarir  |  Directeur CBS Paadwizer

C.B.S. ‘Paadwizer’
Bezoekadres:  Van Haersmasingel 6,  

9062 GB  Oentsjerk 
Postadres: Postbus 22, 9062 ZH  Oentsjerk 
Tel.: 058 - 256 18 08
e-mail:  paadwizer@stichtingoarsprong.nl
website: www.paadwizer-oentsjerk.nl

De plaats van de vlinder in het logo is belangrijk: niet aan het begin en niet aan het eind. De peri ode die een 
kind meemaakt op de Paadwizer zal beginnen op het vierde jaar. De allereerste levenservaringen zal het 

vooral in de eigen omgeving opdoen. De vlinders die bij ons op school komen, fladderen langs een 
traject vol uitdagingen op zoek naar kennis, vaardigheden en attitude. Uiteindelijk verlaten de 

vlinders de Paadwizer om naar verschillende richtingen uit te vliegen.

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

Ontwerp & productie:
AndromedaDESIGN.nl | Drachten
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WANNEER GAAN DE KINDEREN NAAR SCHOOL?
Schooltijden 2022-2023
Onze school werkt met een continurooster. Dit betekent dat uw kind van maandag t/m  
vrijdag van 8.30 - 14.00 uur naar school gaat. 

GYMTIJDEN

Maandag 

8.30 - 9.15 uur
9.15 - 10.00 uur
10.30 - 11.15 uur 
11.15 - 12.00 uur

leerjaar 7/8
leerjaar 6
leerjaar 5
leerjaar 3/4

Donderdag 

8.30 - 9.15 uur
9.15 - 10.00 uur
10.30 - 11.15 uur 
11.15 - 12.00 uur

leerjaar 7/8
leerjaar 6
leerjaar 5
leerjaar 3/4

VAKANTIEREGELING CURSUSJAAR 2022-2023

VAKANTIES Periode

Herfstvakantie 15 t/m 23 oktober

Kerstvakantie 24 december t/m 8 januari

Voorjaarsvakantie 25 februari t/m 5 maart

Pasen 7 t/m 10 april

Koningsdag 27 april 2021

Meivakantie 22 april t/m 7 mei

Hemelvaart 18 en 19 mei

Pinksteren 28 en 29 mei

Zomervakantie 22 juli t/m 3 september

Toetsverwerking  (vrije dagen)

dinsdag 7 februari – hele dag

maandag 12 juni – vanaf 12.00 uur

Studiedagen/Studiemiddagen

donderdag 29 september 2022 – hele dag

maandag 24 oktober 2022 – hele dag

vrijdag 11 november 2022 – vanaf 12.00 uur

donderdag 24 november 2022 – vanaf 12.00 uur

woensdag 18 januari 2023 – vanaf 12.00 uur

donderdag 26 januari 2023 – vanaf 12.00 uur

maandag 6 februari 2023 – hele dag

dinsdag 21 maart 2023 – vanaf 12.00 uur



augustusaugustus
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zo ma di wo do vr za
1 Zomervakantie 2 Zomervakantie 3 Zomervakantie 4 Zomervakantie 5 Zomervakantie 6 Zomer-

vakantie

7 Zomer-
vakantie

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

14 Zomer-
vakantie

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

21 Zomer-
vakantie

22 Zomervakantie 23 Zomervakantie 24 Zomervakantie 25 Zomervakantie 26 Zomervakantie 27 Zomer-
vakantie

28 Zomer-
vakantie

29 Eerste schooldag 30 31

Continurooster
Onze school werkt met een continurooster. Het 
is een wettelijke verplichting dat kinderen mini-
maal 7520 uren onderwijs aangeboden krijgen in 
de 8 jaren dat zij naar school gaan.

De lunch
De kinderen eten samen met hun eigen leerkracht 
in de stamgroep tussen 12.00 - 12.15 uur. Naast het 
eten en drinken voor de ochtendpauze nemen 
de kinderen zelf hun lunchpakket en drinken 

mee. we spreken af dat er geen snoep of chips 
wordt meegegeven in het lunchpakket.

Buitenspelen 12.15 – 12.30 uur
Na de lunch gaan de kinderen uit de leerjaren 
4 t/m 8 naar buiten en kunnen dan 15 minuten 
spelen. De onderbouwunit kan eventueel lan-
ger over het eten doen, de kinderen spelen op 
andere momenten buiten.

Toezicht
Tijdens het binnenkomen en het uitgaan van 
de leerlingen is er toezicht op de gang. In de 
pauzes is er pleinwacht.

Buiten Schoolse 
Opvang (BSO)
U kunt vanaf 
14.00 uur gebruik 
maken van Buiten 
Schoolse Opvang. 
BSO “De Rengerben-
gels” van Kinderwoud 
zal de kinderen van 
de CBS Paadwizer vanaf 
14.00 uur in het eigen school-
gebouw opvangen. Wilt u gebruik 
maken van de BSO dan kunt u contact 
opnemen met Kinderwoud.



septemberseptember
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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

Thúswizer

Ouder-info klassen- 
middag

Viering – Start nieuwe 
schooljaar

Week van de start- 
gesprekken

Drempeltest leerjaar 8

Week van de start- 
gesprekken

meester Jelke jarig Studiedag team 

Vrije dag

Wennen
Voordat uw kind 4 jaar wordt zijn er de zoge-
naamde ‘wendagen’. Dit houdt in dat uw kind 5 
keer een ochtend mag meedraaien. Er is er een 
folder beschikbaar die uitleg geeft over het 
werken in de unit onderbouw met de daarbij 
behorende afspraken.

Keuze voortgezet onderwijs
In september vindt met de ouders van de kinde-
ren uit groep 8 een oriënterend gesprek plaats 
op school over de mogelijkheden in het ver-

volgonderwijs. 
In februari volgt 
een adviserend 
gesprek met de 
groepsleerkracht 
van groep 8 over de 
definitieve keuze van
de ouders en hun kind.

Jarig!
Als uw kind jarig is mag hij/zij natuurlijk 
trakteren. We rekenen erop dat er ‘verstandig’ 
wordt getrakteerd. Graag even overleggen met 
de betreffende leerkracht wanneer uw kind 
trakteert.

Ziekmeldingen
Als uw kind ziek is kunt u dat 
melden via Parro. Ook als er andere 

redenen zijn voor afwezigheid (bv. 
doktersbezoek, tandarts), verwachten 

wij dat u dit tijdig aan school doorgeeft. 
Wilt u deze afspraken zoveel mogelijk na 

schooltijd plannen? 

Verzoeken om vrijaf
Verlofaanvragen worden schriftelijk inge-
diend bij de directie. Op onze website vindt u 
een verlofaanvraag formulier. Zie voor nadere 
informatie onze schoolgids. U kunt dan nagaan, 
of uw verzoek binnen de regelgeving valt.



oktoberoktoberoktober
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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 Herfst-
vakantie

16 Herfst-
vakantie

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

23 Herfst-
vakantie

24 25 26 27 28 29

30 31

Viering – Kinderboeken-
week

Thúswizer 

Schrijver in de bieb – 7/8

Afsluiting  
Kinderboekenweek 

Lunchmix

Doelenweken Inloop ouders

Doelenweken

Waar staat de school voor?
De leerlingen zijn op school om te leren, zodat 
zij zo goed mogelijk worden voorbereid op de 
maatschappij. We hebben het dan over lezen, 
taal, rekenen en b.v. wereldoriëntatie, maar ook 
muziek, tekenen en bewegingsonderwijs mogen 
niet vergeten worden. Een belangrijk onderdeel 
is de sociaal-emotionele ontwikkeling en ook 
daaraan geven we aandacht. Dit doen we met 
behulp van de Kanjertraining.

Zelfstandigheid vinden we belangrijk
Binnen ons onderwijs besteden we daar veel 
aandacht aan. Daarnaast is het van belang dat 
kinderen zelf verantwoordelijk worden voor 
hun werk. Ze leren hun werk te plannen door 
gebruik te maken van dag- en weektaken.

Samenwerking leren de kinderen door in groep-
jes aan opdrachten te werken. Binnen ons unit-
onderwijs is daar voldoende gelegenheid voor. 
In de schoolgids vindt u meer informatie over 
de betekenis en invulling van unitonderwijs.

Aan het einde van groep 8 hebben de kinderen 
een goede basis verkregen voor het vervolg-
onderwijs met betrekking tot het plannen en 

maken van (huis)werk, 
het samenwerken en het 
nemen van initiatief.

CBS Paadwizer is een 
Protestants Christelijke 
Basisschool. Vanuit de Bijbel 
proberen we richting te geven aan 
ons pedagogisch en didactisch handelen. 

’s Morgens wordt er begonnen met een gebed 
en de dag wordt afgesloten met een gebed of 
een lied.

De kinderen horen de verhalen uit de Bijbel, 
leren liedjes en er zijn vieringen.
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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

Thúswizer

Week van de media- 
wijsheid

Studiemiddag –
Vanaf 12.00 uur vrij

juf Tjitske jarig 

Studiemiddag –
Vanaf 12.00 uur vrij 

Inloop ouders Viering – Advent

Parkeerplan
CBS Paadwizer is sinds 2008 een gecertificeer-
de, verkeersveilige school. Op school is een ver-
keersplan gemaakt. In dat plan staat dat ouders 
hun auto’s op de parkeerplaats achter de school 
kunnen parkeren bij het halen en brengen van 
hun kinderen. Ook zijn er twee zgn. “Tút-en-d’r-
út” plakken’ aangewezen, aan de Douwelaan 
en aan de Van Haersmasingel, waar kinderen 
kunnen uitstappen, zonder dat de ouders met 
ze meegaan naar school.



decemberdecember
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zo ma di wo do vr za
1 2 3

4 5 Sinterklaas 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24 Kerst-
vakantie

25 Kerst-
vakantie 

Eerste 
kerstdag

26 Kerstvakantie 

Tweede kerstdag

27 Kerstvakantie 28 Kerstvakantie 29 Kerstvakantie 30 Kerstvakantie 31 Kerst-
vakantie

Sinterklaasfeest

Thúswizer

We werken graag met u samen!
Om u zo optimaal mogelijk te blijven informe-
ren, wordt maandelijks de ‘Thúswizer’ uitge-
geven. U ontvangt de nieuwsbrief via de mail, 
berichten worden via de Parro app verzonden.

Bespreking rapportfolio
Drie keer per jaar wordt u samen met uw kind 
uitgenodigd om de ontwikkeling van uw kind 
te bespreken. Het eerste gesprek vindt plaats 
in september/oktober en is een startgesprek. 
De overige twee gesprekken vinden plaats in 

februari en in juni. In deze gesprekken worden 
ook de toetsresultaten van Cito besproken. Meer 
informatie hierover vindt u in de schoolgids. 

Doelenweek
In de doelenweek staan de persoonlijke leer-
doelen van de kinderen centraal. We werken 
met de zgn. doelencirkels die zichtbaar zijn in 
de klaslokalen. U vindt de data van de doelen-
weken in de schoolkalender.

Groepsinformatieavonden
Ieder jaar organiseert de  
groepsleerkracht een groeps-
informatieavond. De kinderen 
laten aan hun ouders/verzorgers  
zien hoe er op school wordt gewerkt. 
De leerkrachten zijn in de lokalen 
aanwezig om uw vragen te beantwoorden.

Jaarlijkse ouderavond
Jaarlijks vindt in een informatieve ouderavond 
plaats op school. Deze avond wordt door de 

afdelingsraad en de medezeggenschaps-
raad in overleg met de directie en met 

hulp van de activiteiten-commissie 
georganiseerd.



januarijanuari
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zo ma di wo do vr za
1 Kerst-

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

vakantie

8 Kerst-
vakantie

9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31

Inloop ouders Thúswizer

LOVS Toetsweken Studiemiddag –
Vanaf 12.00 uur vrij

NSA Weerbaarheids- 
training 

NSA Weerbaarheids- 
training 6,7,8

Studiemiddag –
Vanaf 12.00 uur vrij

De Afdelingsraad
Elke school heeft een Afdelingsraad. Dit is 

een vertegenwoordiging van ouders, die 
lid zijn van de vereniging. De directeur 
betrekt hen bij de voorbereiding van 
beleid (meedenkers). Twee leden van 
de AR zijn lid van de ledenraad van de 
Vereniging Ynsprong.

De Medezeggenschapsraad
De MR heeft op een aantal terreinen 

advies- of instemmingsrecht. Dat verschilt 
per beleidsonderdeel. De MR op de Paadwi-

zer wordt gevormd door 2 ouders en 2 team-
leden. De zittingsduur voor de leden is 3 jaar. Er 
wordt minimaal 4 keer per jaar vergaderd.

Activiteiten-commissie
De activiteiten-commissie helpt mee bij het 
organiseren van diverse activiteiten in en rond 
de school en wordt vertegenwoordigd door 
ongeveer 7 ouders en 1 teamlid van de school. 
Er wordt ongeveer 4 keer per jaar vergaderd.



februarifebruari
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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 Voorjaars-
vakantie

26 Voorjaars-
vakantie

27 Voorjaarsvakantie 28 Voorjaarsvakantie

NSA Weerbaarheids- 
training 6,7,8

Thúswizer

Studiedag 

Vrije dag

Toetsverwerkingsdag

Vrije dag

Voortgangsgesprekken NSA Weerbaarheids- 
training 6,7,8

Voortgangsgesprekken Viering – 40-dagentijd

NSA Weerbaarheids- 
training 6,7,8

Lunchmix

Vrijwillige ouderbijdrage
We vragen voor verschillende kleine uitgaven 
een bijdrage ineens. Uit deze ouderbijdrage  
betalen we de uitgaven voor bijzondere acti- 
viteiten, zoals het sinterklaasfeest, het kerst-
feest, laatste schooldag etc. 
Om bovengenoemde activiteiten te bekosti-
gen wordt van u een vrijwillige ouderbijdrage 
gevraagd. Kinderen uit leerjaar 1 en 2 betalen 
jaarlijks € 30,–. Kinderen uit leerjaar 3 betalen  
€ 35,– per jaar (incl. € 5,– voor het gebruik van 
de iPad). In leerjaar 4 t/m 8 is het € 55,– (incl.  

€ 5,– voor het gebruik van de iPad en het 
schoolschaatsen).  Een deel van de ou-
derbijdrage komt ten goede aan onze 
activiteiten, een ander deel wordt 
besteed aan excursies, museumbe-
zoek en culturele evenementen. In de 
Thúswizer wordt vermeld wanneer 
de bijdrage wordt geïnd.

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.



maartmaart
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zo ma di wo do vr za
1 Voorjaarsvakantie 2 Voorjaarsvakantie 3 Voorjaarsvakantie 4 Voorjaars- 

vakantie

5 Voorjaars-
vakantie

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

Doelenweek

Projectweek

NSA - EHBO - 7/8 juf Anke jarig Thúswizer Inloop ouders

Doelenweek

Projectweek

NSA - EHBO - 7/8

Projectweek Studiemiddag –
Vanaf 12.00 uur vrij

NSA - EHBO - 7/8

Projectweek NSA - EHBO - 7/8 Afsluiting project

Acties
De leerlingen kunnen elke maandagmorgen 
‘wereldgeld’ mee naar school nemen. Per jaar 
kiezen we samen met de kinderen een aantal 
doelen waarvoor gespaard wordt. Daarnaast 
wordt er incidenteel actie gevoerd voor een 
eigen doel voor de school of een goed doel 
buiten de school zoals Wandelen voor water, 
Kinderpostzegels, etc.

Schoolfotograaf
De schoolfotograaf maakt één 

keer in de twee jaar foto’s van 
alle leerlingen. In 2023 komt de 
schoolfotograaf weer voor alle 
groepen.



aprilapril
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zo ma di wo do vr za
1

2 3 4 5 6 7 Goede Vrijdag 8

9 Eerste 
Paasdag

10 Tweede Paasdag 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22 
Mei- 
vakantie

23 Mei- 
vakantie

24 Meivakantie 25 Meivakantie 26 Meivakantie 27  Meivakantie  
 Koningsdag

28 Meivakantie 29 / (30) 
Mei- 
vakantie

Buitenlesdag 

NSA - EHBO - 7/8

Paasviering 

Thúswizer

juf Hilde jarig

Koningsspelen +  
Meester- en juffendag

Lunchmix

Veiligheidsbeleid
Wij hebben een veiligheidsplan. 
U vindt daarin het pestproto-
col, de noodzakelijke inspec-
ties, het internetprotocol en b.v. 

schorsing en verwijdering. Elke 
school heeft een ARBO-coördi-

nator, die verantwoordelijk is voor 
het jaarlijkse plan van aanpak en de 

evaluaties. Per 50 leerlingen heeft elke 
school een BHV-er. Op onze school zijn vijf 

leerkrachten gecertificeerd.

Ongevallen en aansprakelijkheid
Een ongeluk zit in een klein hoekje. Het kan 
gebeuren, dat er een bril of kleding stuk gaat.
Een schuldige is soms moeilijk aan te wijzen. De 
school kan aansprakelijk worden gesteld, wan-
neer het gaat om schade die te wijten is aan 
nalatigheid van bestuur of personeel.

Vertrouwenspersoon
Als u een klacht hebt, dan willen we dat 
graag horen. Soms is er een klacht, 
die u niet met de leerkracht of de 
schoolleiding wilt bespreken. U 
kunt dan rechtstreeks contact 
opnemen met de vertrouwens-
persoon van Stichting Oarsprong. 

Mw. A. Hamstra uit Hurdegaryp is de vertrou-
wenspersoon van Oarsprong. Voor sommigen 
is het gemakkelijker contact op te nemen met 
iemand die ze kennen. Daarom is er per school 
een contactpersoon, bij wie u met uw eventuele 
klacht terecht kunt. Voor onze school is dat 

Durkje Weidenaar, 
d.weidenaar@

stichtingoar-
sprong.nl.



meimei
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zo ma di wo do vr za
1 Meivakantie 2 Meivakantie 3 Meivakantie 4 Meivakantie 5 Meivakantie

Bevrijdingsdag

6 Mei- 
vakantie

7 Mei- 
vakantie

8 9 10 11 12 13

14
Moeder-
dag

15 16 17 18 Hemelvaartsdag

Leerlingen vrij

19 Leerlingen vrij 20

21 22 23 24 25 26 27

28
Eerste 
Pinster- 
dag

29 Tweede Pinksterdag 30 31

Thúswizer 

Inloop ouders

Techniek Tastbaar - 7/8

Dorpsfeest Oentsjerk

LOVS Toetsweek Pinksterviering

LOVS Toetsweek 

juf Karina jarig

ICT-gebruik
We maken op school veelvuldig gebruik van ICT 
en zonder internet kunnen we niet meer. Daar 
hoort bij dat we kinderen leren dat ze verant-
woord om gaan met het internet. We hebben 
een internet-protocol en we letten erop, dat 
leerlingen zich hier aan houden. We zien echter 
niet alles, dus als u iets opvalt, dan stellen we 
het op prijs, dat u dit aan ons doorgeeft. 

AVG
Bij het inschrijven van uw kind wordt u 
gevraagd actief toestemming te geven 
voor het maken en plaatsen van foto’s en 
filmopnames van uw kinderen. Uw keuzes zijn 
genoteerd en veranderen niet, tenzij u  aan-
geeft een wijziging te willen aanbrengen.



junijuni
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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 Vaderdag 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30

Thúswizer Sportdag met  
Ichthusschool

LOVS Toetsweek juf Ruurdina jarig Sportdag met  
Ichthusschool
Reservedatum

juf Wietske 
jarig

Toetsverwerkings- 
middag –

Vanaf 12.00 uur vrij

juf Willy en juf Durkje 
jarig

Evaluatiegesprekken

Evaluatiegesprekken

Schoolarts/GGD
Als een kind 4 jaar wordt draagt het consul-
tatiebureau de gegevens over aan de GGD. 
Voor sommige kinderen vindt de arts van het 
consultatiebureau een extra onderzoek nodig, 
bijvoorbeeld voor de ogen of het gehoor. Deze 
kinderen worden in groep 1 door de GGD uitge-
nodigd en onderzocht.

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 opnemen met de GGD.

Kindpakket
Het kindpakket geeft kinderen van 4 t/m 18 
jaar de mogelijkheid om mee te doen aan bin-
nen- en buitenschoolse activiteiten. Ontdek de 
mogelijkheden binnen het kindpakket en neem 
contact op via www.kindpakket.nl of via info@
leergeld-tdiel.nl of 06-53987057.
Wist u dat het kindpakket er is voor:  schoolreis-
jes, schoolspullen, zwemles (A diploma), contri-
buties voor de sportvereniging, sportattributen, 
culturele activiteiten zoals muziek- of dansles, 
verjaardagsbox (o.a. taart, cadeautje, traktaties
voor op school)?

Gebiedsteam
Kinderen opvoeden is erg 
leuk, maar niet altijd gemak-
kelijk. Bij het gebiedsteam kunt u onder andere 
terecht voor alle informatie over opvoeden en 
opgroeien. Alle kennis is daar verenigd onder 
één dak. Van jeugdgezondheidszorg tot cursus-
sen voor ouders en opvoeders. 

De gezinswerkers van deze teams ondersteu-
nen jeugdigen in de leeftijd van 0 tot 18 jaar en 
hun ouders/verzorgers als er vragen of proble-
men zijn. Daarbij werken de medewerkers nauw 
samen met de intern begeleider. U kunt meer 
informatie krijgen via de intern begeleider en 
op:  www.t-diel.nl/het-gebiedsteam.
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juf Elsbeth 
jarig (1 juli)

Kamp leerjaar 8 Kamp leerjaar 8 Kamp leerjaar 8

Schoolreis 1 t/m 7

Thúswizer Musical leerjaar 8 – 
Unit 1,2,3

Musical leerjaar 8 –
Unit 4 t/m 7

Afscheidsavond leerjaar 8 Doorschuifdag 

Leerjaar 8 – Vrije dag

Laatste schooldag 

Spreekuur directie
Voor een gesprek met de directeur kunt u een 
afspraak maken. Het is verstandig, dat we elkaar 
zo goed mogelijk informeren. Is er iets, of hebt 
u een vraag, aarzel dan niet te bellen.

Wij doen dat vanuit school ook! De leerkrachten 
zijn in ieder geval een half uur voor schooltijd 
en 45 minuten na schooltijd aanwezig.

De directeur, mevr. Willy Jarir, is in de regel elke 
week drie dagen op school.

Voor het aanmelden van uw zoon of dochter 
kunt u via het aanmeldformulier op de web-

site contact opnemen met school. even 
bellen of mailen kan natuurlijk ook.




