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Informatieboekje 2020-2021
In dit informatieboekje vindt u in het kort de belangrijkste punten ten aanzien van de
dagelijkse gang van zaken op onze school. Voor een meer uitgebreide versie
verwijzen wij u naar de schoolgids welke terug te vinden is op onze website en
https://www.scholenopdekaart.nl/basisscholen
Schooltijden
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

08.30 – 12.00 uur
13.15 – 15.15 uur
08.30 – 12.00 uur
13.15 – 15.15 uur
08.30 – 12.30 uur

Groep 1 t/m 8
Groep 1 t/m 8
Groep 1 t/m 8
Groep 1 t/m 8
Groep 1 t/m 8

08.30 – 12.00 uur
13.15 – 15.15 uur
08.30 – 12.00 uur
13.15 – 15.15 uur

Groep 1 t/m 8
Groep 1 t/m 8
Groep 1 t/m 8
Groep 5 t/m 8

Leerkrachten en groepen 2020-2021
Juf
Loes
Maandag

Dinsdag

Juf
Hellen

Juf
Juf
Bianca Gerda

Juf
Hilde

ochtend 1/2/3

6/7/8

4/5

middag 1/2/3

6/7/8

4/5

ochtend 1/2/3

Gym

4/5

6/7/8

4/5

6/7/8

*

6/7/8

middag 1/2/3

schoolleider

ochtend

1/2/3

4/5

Donderdag ochtend

1/2/3

4/5

6/7/8

middag

1/2/3

4/5

6/7/8

ochtend

1/2/3

4/5

middag

5/6/7/8 5/6/7/8

Woensdag

Vrijdag

*

Daniëlle

6/7/8
5/6/7/8

schoolleider Bianca vakleerkracht gym

*Gerda zorgt voor extra
ondersteuning

schoolleider Bianca geeft gym

*Gerda zorgt voor extra
ondersteuning
‘s middags creatief circuit

Organisatie
We starten het schooljaar met 61 leerlingen. De kinderen zijn over drie combinatiegroepen
verdeeld, groep 1/2/3, groep 4/5 en groep 6/7/8. Op woensdag en vrijdagochtend zorgt juf
Gerda voor extra ondersteuning voor verschillende leerlingen en groepen.
Op vrijdagmiddag gaan alleen de leerlingen van de groepen 5 t/m 8 naar school.
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Gym- en bewegingsonderwijs
De kinderen van groep 1 en 2 hebben dagelijks binnen of buiten bewegingsonderwijs van de
groepsleerkracht. De overige groepen hebben gym op dinsdag- en donderdag in de gymzaal
in Ezinge. Zij worden met de bus vanaf school gehaald en gebracht. De leerlingen krijgen les
van onze eigen vakleerkracht Bianca.
De kleuters hebben een tas met gymspullen op school. Voor elke vakantie gaan de
gymspullen mee naar huis om te worden gewassen en om te kijken of de kleding/schoenen
nog goed passen. De overige groepen nemen hun gymspullen na iedere les weer mee naar
huis.
Het dragen van sportschoenen is voor alle groepen i.v.m. hygiëne en veiligheid verplicht.
Gedurende de zomermaanden gymmen de groepen 3 t/m 8 bij mooi weer op het sportveld in
Feerwerd.

Overblijven
Voor alle kinderen is er de gelegenheid om tussen de middag op school over te blijven. De
verantwoording voor de organisatie van de overblijfmogelijkheden ligt bij het schoolbestuur.
Op onze school wordt gewerkt met vaste overblijfkrachten. Bij ziekte of afwezigheid van één
van hen kan een beroep worden gedaan op een aantal invalouders. Er wordt gebruik
gemaakt van de site www.overblijvenmetedith.nl om alle praktische zaken te regelen. De
schoolleider is het aanspreekpunt voor de tussen schoolse opvang.

Informatievoorziening voor ouders/verzorgers
Via de Parro app houden we u op de hoogte van wat er allemaal in en rond de school
gebeurt. Daarnaast wordt eens in de drie weken het Akkertje via de mail naar
ouders/verzorgers gestuurd. Wij vragen u om eventuele veranderingen van telefoonnummer
en/of emailadres zo snel mogelijk door te geven zodat u geen informatie mist. Mochten er
problemen zijn met de app of mail, laat het ons weten.

Verjaardagen
Kinderen die jarig zijn mogen trakteren in hun eigen klas. Wij zijn een voorstander van
gezonde traktaties.
De jarige mag met een verjaardagskaart de klassen rond om zich door de andere juffen te
laten feliciteren. De klassenvlag wordt opgehangen zodat iedereen kan zien dat er iemand
jarig is.

Gevonden voorwerpen
Om verwarring en vermissing te voorkomen verzoeken wij u de namen op laarzen, jassen,
tassen en bekers/broodtrommels te zetten. Dit geldt natuurlijk ook voor de sportkleding en
tassen.
Wij hebben een centrale plaats waar we gevonden voorwerpen opbergen. Mocht uw kind iets
kwijt zijn, kijk dan eerst even in de mand. Na iedere vakantie wordt de mand geleegd. De
overgebleven spullen gaan dan naar een goed doel.

Schoolreizen
Elk jaar gaan alle groepen op schoolreis in de maanden mei of juni. De bovenbouw gaat
zelfs meerdere dagen op pad. Het schoolreisje van de onderbouw en middenbouw kost rond
de € 20. De kosten voor de bovenbouw zullen ongeveer € 90 per kind bedragen.

Afspraken onder schooltijd en verlof
Wij vragen ouders/verzorgers om afspraken met de tandarts, huisarts etc. zoveel mogelijk
buiten schooltijd te plannen.
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Verlof dient tijdig te worden aangevraagd bij de schoolleider, uitsluitend door middel van het
invullen van een speciaal daarvoor bestemd formulier, dat op school te verkrijgen is of te
downloaden via onze website. In de schoolgids staan de specifieke regels vermeld.
Vakantieverlof en familie-uitjes buiten de schoolvakanties wordt in de regel niet toegestaan.

Ziekte
Wilt u bij ziekte van uw kind voor 8.30 uur naar school bellen (0594-628000) om dit door te
geven? Als een kind zonder ziekmelding niet op school verschijnt, proberen we altijd voor
9.00 uur contact op te nemen.

Rookvrije schoolomgeving
Onze school en ons plein zijn rookvrije omgevingen. Hierin verwachten we dat leerkrachten,
stagiaires en ouders het goede voorbeeld geven aan kinderen.

Mobieltjes
De leerlingen van onze school mogen geen mobieltjes mee naar school. Wij zijn altijd
bereikbaar via 0594-628000. Ouders die vinden dat er voor hun kind een uitzondering
gemaakt moet worden, kunnen contact opnemen met de leerkracht.

Vakantierooster en studiedagen

Ouderraad (OR) en medezeggenschapsraad (MR)
De OR heeft als taak de ouders/verzorgers zoveel mogelijk bij de school te betrekken en het
optimaal functioneren van de school te bevorderen. In de praktijk komt dit vooral neer op de
volgende punten: voorbereiden en organiseren van feesten, ouderparticipatie bevorderen, de
MR ten dienste te staan t.a.v. onder andere menings- en besluitvorming en het beheren van
de vrijwillige ouderbijdrage.
De MR heeft als taak: meedenken, meebeslissen en betrokken zijn bij de beleidsmatige
zaken van de school. Op bepaalde punten heeft de MR instemmings- of adviesrecht.
Wanneer er vragen of opmerkingen zijn vanuit ouders, kunnen zij op de school maar ook bij
de MR terecht. Als het om zaken gaat die relevant zijn voor de organisatie van de school als
geheel, kunnen punten aangedragen worden voor de vergadering van de MR.
Vergaderingen van de OR en MR zijn openbaar. De data van de OR en MR vergaderingen
worden in het Akkertje bekend gemaakt.
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Ouderhulp
Naast de ouders die zitting hebben in OR of MR, zijn er nog vele, andere ouders actief op
school. Een aantal zorgt voor ondersteuning bij de lessen en er is sprake van ouderhulp bij
(de voorbereiding van) feestavonden, kleine onderhoudswerkzaamheden, tuinonderhoud etc.
Al deze hulpouders dragen bij tot een goed verloop van de lessen, een verzorgde
schoolomgeving en een prettig schoolklimaat.

Ouderbijdrage
Onze school kan de vrijwillige ouderbijdrage laag houden doordat we een groot deel van de
extra activiteiten op school bekostigen uit de oud papieropbrengsten. Omdat alle kinderen
van de extra’s profiteren, helpen in principe alle ouders mee bij het ophalen van het oud
papier. We rekenen dus 2 maal 2 uren per jaar op uw hulp!
De vrijwillige ouderbijdrage wordt ieder jaar opnieuw vastgesteld en is rond de € 11,50 per
kind per jaar. Kinderen die in de loop van het schooljaar op school komen, betalen het aantal
maanden dat ze naar school gaan x € 1,15 per maand. U wordt door de penningmeester van
de ouderraad benaderd voor het voldoen van de ouderbijdrage. Zowel de ouderbijdrage als
de opbrengsten van het oud papier worden beheerd en besteed door de ouderraad.
Verantwoording over de besteding van dit geld vindt plaats op de jaarvergadering voor alle
ouders.
Daniëlle Ploeger

Schoolleider

d.ploeger@lauwerseneems.nl

Rijanne de Boer

Directeur

r.deboer@lauwerseneems.nl

Paulien Minses

Intern begeleider

p.minses@lauwerseneems.nl

Hellen Meerstra

Groepsleerkracht 1/2/3

h.meerstra@lauwerseneems.nl

Loes Zuidema

Groepsleerkracht 1/2/3

l.zuidema@lauwerseneems.nl

Bianca Fritz

b.fritz@lauwerseneems.nl

Gerda Dijkstra

Groepsleerkracht 4/5
Vakleerkracht gym
Groepsleerkracht 4/5

Hilde Coehoorn

Groepsleerkracht 6/7/8

h.coehoorn@lauwerseneems.nl

Trix Krol

Vakleerkracht GVO

g.dijkstra@lauwerseneems.nl

Namen, functies en telefoonnummers
Tenslotte
Heeft u deze folder ter oriëntatie gelezen en wilt u een rondleiding door de school en/of een
persoonlijk gesprek, neemt u dan contact met ons op.
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