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Woord vooraf

Met plezier bieden wij u deze kalender aan waar-
mee u geïnformeerd wordt over de belangrijkste 
onderwerpen en activiteiten in het komend school-
jaar. Zonder volledig te willen zijn geeft deze 
schoolkalender u een impressie van allerhande 
activiteiten die dit schooljaar plaats zullen vinden. 
U kunt daarbij o.a. denken aan data voor de 
oudergesprekken, koffieochtenden en de meesters- 
en juffendag. Tijdens het cursusjaar komen er vaak 
nog verschillende zaken bij of moeten data en/of 
activiteiten worden gewijzigd. Dat vermelden wij 
in Parro. U kunt de wijzigingen dan overnemen op 
deze kalender.  

Naast een overzicht van activiteiten bevat deze 
schoolkalender tevens informatie over onze 
school. 
Zo komt u praktische informatie tegen over 
schooltijden en vakanties, maar kunt u ook ken-
nisnemen van de belangrijkste kenmerken van ons 
onderwijs en de opvang buiten de schooluren. 

De naam van onze bernemienskip luidt  
‘De Greide’. Deze naam staat voor ruimte voor 
ieder kind. iedereen kan er op zijn eigen manier 
tot groei en bloei komen. De frisse groene kleur 
staat voor voorjaar, jong leven, balans tussen 
hoofd, hart en handen en het uitgroeien tot een 
evenwichtige persoonlijkheid. 

Wij hopen dat uw kind zich thuisvoelt in onze 
‘greide’. Wij gaan er als schoolteam in ieder geval 
alles aan doen om er voor uw kind een fijn en 
leerzaam jaar van te maken! Voor meer informa-
tie verwijs ik u naar onze schoolgids en website 
www.degreide.nl  

Namens team, AR en MR 
Dineke van der Zee
Directeur Bernemienskip De Greide

Bernemienskip 
De Greide
Buorrefinnewei 2
9258 CM Jistrum
Tel. 0512 - 471606 
www.degreide.nl
degreide@pcbotdiel.nl



WANNEER GAAN DE KINDEREN NAAR SCHOOL?

Schooltijden
De schooltijden zijn van 8.30-14.00 uur. 5 minuten voor aanvang van de school gaat de bel.
De kleuters kunnen 10 min. voor schooltijd in de groep worden gebracht. Bij slecht weer mogen ook de 
andere kinderen 10 min. voor schooltijd naar binnen. 
Alle schooltijden op een rijtje:

Groep 1-8 Maandag   8:30 - 14:00
  Dinsdag 8:30 - 14:00
  Woensdag 8:30 - 14:00
  Donderdag 8:30 - 14:00
  Vrijdag 8:30 - 14:00

GROEPSINDELING

VAKANTIEROOSTER

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 t/m 12 mei

Hemelvaart 13 en 14 mei

Pinksteren 24 mei

Zomervakantie 9 juli t/m 20 augustus

ROOSTER VOOR BEWEGINGSONDERWIJS

Groep 1/2 dinsdag en vrijdag
Groep 3/4 dinsdag en vrijdag
Groep 5/6 dinsdag en vrijdag
Groep 7/8 dinsdag en vrijdag

De kinderen hebben voor de gymlessen een 
broekje, t-shirt en gymschoenen nodig.

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag

GROEP 1/2/3 juf Sita/juf José juf Sita/juf Sanne juf Sita/juf Annie/juf Sanne juf Annie/juf Sanne juf Annie/juf José

GROEP 4/5 juf Shanna juf Shanna juf Shanna juf Shanna juf Shanna

GROEP 6/7 meester Gjalt/juf Patricia juf Patricia meester Gjalt juf Patricia meester Gjalt

GROEP 8 meester Remco meester Remco meester Remco meester Remco meester Remco



augustusaugustus
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Zomervakantie

 Zomervakantie

 Start schooljaar

zo ma di wo do vr za
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

Pauze
De kinderen van de groepen 3 t/m 8 hebben pauze 
van 10.15-10.30 uur. Wij verzoeken u om uw kind 
geen snoep of fris met prik mee te geven. 
De kleuters plannen eveneens hun eigen pauzehap. 
Zij eten en drinken onder leiding van een leerkracht 
of onder leiding van kinderen uit de bovenbouw. 
Tijdens de pauze wordt er door twee leerkrachten 
en twee leerlingen uit de bovenbouw toezicht 
gehouden op het plein. 
 
Verlof aanvragen
Als uw kind ziek is, dan kunt u dat vanaf 8 uur 
‘s morgens telefonisch bij ons melden. Andere 
verlofaanvragen moeten schriftelijk bij de directie 
ingediend worden. Daarvoor is een formulier via de 
website te downloaden. 

Voor nadere informatie kunt u eveneens onze web-
site raadplegen. U kunt dan nagaan of uw verzoek 
binnen de regelgeving valt. 



septemberseptember
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Koffieochtend

Toetsweek 1

Toetsweek 2

Kinderen groep 1 t/m 8  
vrij

–  Schoolvoetbal  
meisjes 7/8

– Swim to play 1/2/3

Schoolvoetbal jongens 7/8 – Schoolvoetbal groep 5/6 
– Juf Sita Jarig

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

Wie zijn we?
Bernemienskip de Greide is een ontmoetingsschool. 
Bij ons zijn alle leerlingen welkom. Wij vinden het 
belangrijk om goed onderwijs te bieden, waar 
kinderen samen ontdekken, leren en ondernemen 
in een diverse samenleving. Zodat zij zich kunnen 
ontwikkelen tot gelukkige, autonome, zelfbewuste 
en betrokken medemensen. Wij werken met de 
Noordwijkse methode. In de ateliers die deze 
methode biedt werken wij naast de kernvakken ook 
aan de talentontwikkeling van kinderen. 

Een belangrijk punt is ook de sociaal-emotionele 
ontwikkeling en ook daaraan geven we ruime 
aandacht. Onze leerkrachten zijn allround maar 
bepaalde vakken vragen een specifieke deskundig-
heid en daarom hebben we een vakdocent muzikale 
vorming van Cultuurcentrum “De Wâldsang”.

We maken als school deel uit van de mienskip en 
daarom vinden we de contacten met de omgeving 
belangrijk. Hieraan geven we invulling door mee 
te doen aan activiteiten in de dorpsgemeenschap, 
bijvoorbeeld aan de himmeldei en het dorpsfeest 
in Jistrum.



oktoberoktober
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Schoolschaatsen  
groep 6/7

– Oudergesprekken
– Swim to play 1/2/3

Oudergesprekken Groep 1/2/3 12:00 uur vrij Oudergesprekken Schoolschaatsen  
groep 6/7

Herfstvakantie

Swim to play 1/2/3 NSA Dans groep 3/4 Schoolschaatsen  
groep 6/7

Swim to play 1/2/3 – NSA Dans groep 3/4
– NSA EHBO groep 8

Schoolschaatsen  
groep 6/7

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

Wat zijn de belangrijkste  
kenmerken van ons onderwijs?
Ons onderwijs bestaat uit de drie elementen kennis, 
inzicht en vaardigheden. Wij vinden het belangrijk 
dat de kinderen naast de basisvakken taal en reke-
nen zoveel mogelijk kennis krijgen van de wereld 
om hun heen. Ze krijgen inzicht in wie ze zijn, wat 
ze kunnen en wat ze willen. We leren ze nadenken 
over zichzelf, reflecteren en verbanden leggen.

Vaardigheden ontwikkelen zowel op persoonlijk als 
op sociaal gebied is heel belangrijk als voorberei-
ding op de maatschappij. Daar wordt dan ook veel 
tijd ingestoken. Als school vormen we een gemeen-
schap. Dat betekent dat we kinderen leren samen 

te werken met leerkrachten en leerlingen. Ook 
leren we de kinderen om zelf verantwoordelijkheid 
te dragen voor hun werk. Ze leren plannen. We 
houden er rekening mee dat dit niet voor iedere 
leerling haalbaar is. We kijken heel goed naar het 
individu.

De leerkrachten geven op een prettige en doel-
matige manier les. We maken afwisselend gebruik 

van klassikale werkvormen, samenwerkende leer 
vormen en zelfwerkzaamheidsvormen. Belangrijk is 
dat de einddoelen behaald worden. Deze einddoe-
len zijn niet voor iedereen hetzelfde. Sommige kin-
deren kunnen meer aan en krijgen extra uitdaging; 
andere kinderen hebben moeite met de leerstof en 
hebben extra uitleg of een aangepast programma 
nodig. Samen met u willen we uit uw kind halen, 
wat er in zit!

De oudercontacten
Aan het begin van het schooljaar organiseren wij 
een welkomstgesprek voor ouders van kinderen 
met een nieuwe groepsleerkracht. Tijdens dit 
gesprek krijgt u de gelegenheid om te vertellen 
over uw kind.



novembernovember
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Swim to play 1/2/3 NSA EHBO groep 8 – Swim to play 4/5 
–  Schoolschaatsen  

groep 6/7

– NSA Dans groep 3/4
– NSA EHBO groep 8
– Schoolschaatsen groep 8

Swim to play 4/5

Juf Annie jarig – NSA Dans groep 3/4
– NSA EHBO groep 8
– Doemiddag Singelland
– Schoolschaatsen groep 8

Presentatie thema 
Bouwen

Studiedag  
Alle kinderen vrij

– NSA Dans groep 3/4
– NSA EHBO groep 8
– Schoolschaatsen groep 8

Swim to play 4/5

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

Wij vinden het belangrijk dat u op de hoogte bent 
van de vorderingen van uw kind. Tweemaal per 
jaar krijgt uw kind een portfolio mee naar huis. Dit 
portfolio wordt vervolgens met u besproken. Het 
portfoliogesprek vindt plaats in februari en juni. 
Daarnaast organiseren wij een aantal keren per 
jaar een zogenaamd spreekuur. Dit facultatieve con-
tactmoment is bedoeld voor ouders of leerkrachten 
die behoefte hebben aan een extra gesprek over de 
ontwikkeling van hun kind of leerling. 
Verder is er een aantal koffieochtenden waarin er in 
een ongedwongen sfeer ruimte is voor ontmoeting 
met de directeur.

Elk jaar houden we in het voorjaar een algemene 
ouderavond die wordt gecombineerd met de 
afdelingsledenvergadering. Op deze avond wordt 
u geïnformeerd over diverse actuele zaken die 
rechtstreeks met het onderwijs van onze school te 
maken hebben. Het is van belang dat we elkaar zo 
goed mogelijk informeren. 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 Afdelingsraad
Elke school heeft een afdelingsraad (AR). Dit is 
een vertegenwoordiging van ouders die lid zijn 
van de Vereniging. De directeur betrekt hen bij de 
voorbereiding van beleid (meedenken) en zij kun-
nen gevraagd en ongevraagd advies geven op alle 
beleidsterreinen. Twee leden van de AR zijn lid van 
de ledenraad van de Vereniging. 



decemberdecember
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– NSA Dans groep 3/4
– Schoolschaatsen groep 8

Sinterklaas

– Schoolschaatsen groep 8 
– Juf Shanna jarig

Swim to play 4/5

– Koffieochtend
– Juf Jacqueline jarig

Kerstviering Kinderen groep 1 t/m 8  
om 12:00 uur vrij

Kerstvakantie Eerste kerstdag

Kerstvakantie

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

Tweede 
kerstdag

De Medezeggenschapsraad
De MR heeft op een aantal terreinen advies- of 
instemmingsrecht. Dat verschilt per beleidsonder-
deel. De MR wordt gevormd door twee ouders en 
twee teamleden.

Welkom
Wij willen graag in alle openheid met u commu-
niceren. Dus als er iets is, aarzel dan niet naar de 
betreffende leerkracht of naar de directie te stap-
pen. 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 
 – resultaten tevredenheidsonderzoek
 – jaarverslag 
 – kwaliteitszorgsysteem 
 – schoolplan 



januarijanuari
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Kerstvakantie /  
Nieuwjaarsdag

Schoolschaatsen groep 4/5

Schoolschaatsen groep 4/5

Toetsweek 1 Schoolschaatsen groep 4/5

Toetsweek 2 Schoolschaatsen groep 4/5

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

Welke activiteiten staan komend 
jaar op het programma?

 – Implementatie Noordwijkse methode 
 – Ontwikkeling nieuw rapport
 – Ontwikkeling IKC
 – Bouwen aan gezamenlijke teamcultuur

ICT gebruik
De computer wordt in alle groepen gebruikt. Leer-
lingen leren ook om te gaan met Word en Power-
Point. Leerkrachten en leerlingen maken gebruik 
van digitale schoolborden. Vanaf groep 4 werkt 
iedere leerling bij de basisvakken met een eigen 
tablet. Zonder internet kunnen we niet meer. Wel 
wijzen we de kinderen erop dat we verantwoord 
moeten omgaan met internet. We hebben een 

internetprotocol en we letten erop, dat leerlingen 
zich hieraan houden. Daarnaast gebruiken we op 
alle scholen Cloudfilter van Kliksafe. Het Cloud-

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. Meestal wordt deze informatie 
aangevuld met foto’s. Niet alle ouders stellen dit 
op prijs. Aan het begin van elk schooljaar wordt u 
daarom in de gelegenheid gesteld om aan te geven 
of u bezwaar hebt tegen publicatie van een foto 
van uw kind op onze website of Facebookpagina.

Leuke sites zijn:
www.yurls.net www.rekenweb.nl
www.kids.kennisnet.nl www.onlineklas.nl
www.leerspellen.nl www.docukit.nl
www.leestrainer.nl www.davindi.nl
www.meestersipke.nl www.datbedoelik.nl
www.netwijs.nl www.wikikids.nl



februarifebruari
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Schoolschaatsen groep 4/5 NSA Weerbaarheid  
groep 6/7

Kinderen groep 1 t/m 8  
vrij

NSA Weerbaarheid  
groep 6/7

Rapporten mee

Oudergesprekken
Meester Gjalt jarig

Oudergesprekken NSA Weerbaarheid  
groep 6/7

Oudergesprekken

Voorjaarsvakantie

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

Juf 
Dineke 
jarig

Opvang buiten de schooluren
Wilt u gebruik maken van opvang voor uw kind bui-
ten schooltijd? Kinderopvang Vandaag organiseert 
de buitenschoolse opvang.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 
jistrum@kindvandaag.nl.

Activiteiten
De school doet zowel tijdens als na schooltijd mee 
aan verschillende activiteiten. We hebben het dan 
bijvoorbeeld over voetbal, voorleeswedstrijd etc.
In samenwerking met de Protestantse Gemeente in 
Jistrum organiseren we een keer per jaar een Kerk-, 
School- en Gezinsdienst. 
Ook onder schooltijd zijn er tal van activiteiten. Er 
worden toneel- of muziekvoorstellingen bezocht. 
Er is een groot aanbod van activiteiten waar we 
als school aan mee kunnen doen. Deze activiteiten 
moeten natuurlijk wel passen binnen ons onder-
wijsaanbod.

Ouderbijdrage
In april/mei wordt de vrijwillige ouderbijdrage 
geïnd. Uit de ouderbijdrage worden onder andere 
de schoolreisjes betaald. Daarnaast kunnen andere 
activiteiten (bijv. Sinterklaas) met geld uit deze 
bijdrage bekostigd worden. De ouderbijdrage komt 
dus direct ten goede aan de kinderen. Voor groep 
1/2 is de bijdrage vastgesteld op € 15,- en voor de 
groepen 3 t/m 8 op € 25,-. 



maartmaart
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Studiedag  
Alle kinderen vrij

NSA Weerbaarheid  
groep 6/7

– Open Dag
–  NSA Weerbaarheid  

groep 6/7

Koffieochtend

Pannenkoekdag

Afsluiting thema Personen

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

Acties
Iedere maandagmorgen kan er geld meegeno-
men worden voor World Vision. Via World Vision 
sponsoren we Tusiime Nicholas Kobusinge uit 
Oeganda. Hij woont samen met z’n broer en zus bij 
zijn ouders. Z’n ouders hebben geen werk omdat er 
weinig werk is in het gebied waar zij wonen. Er zijn 
dus geen inkomsten voor dit gezin om van te kun-
nen leven. Sponsoring is daarom een belangrijke, 
structurele bijdrage om deze jongen en z’n familie 
te helpen. World Vision’s werkwijze is er op gericht 
om de hele familie zelfstandig te laten zijn.

Groep 7/8 doet jaarlijks mee aan de Kinderpost-
zegelactie. Daarnaast wordt er voor Pasen actie 
gevoerd voor een goed doel binnen of buiten de 
school.

Schoolfotograaf
De schoolfotograaf maakt één keer in de twee jaar 
(in het oneven kalenderjaar) foto’s van alle leerlin-
gen; jaarlijks wordt er van groep 8 een afscheids-
foto gemaakt.

Enkele ‘schoolse afspraken’

Veiligheidsbeleid
Wij hebben een integraal veiligheidsplan. U vindt 
daarin het pestprotocol, de noodzakelijke inspec-
ties, 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 evalua-
ties. Per 50 leerlingen is een BHV-er aanwezig.



aprilapril
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Paasviering Goede Vrijdag

Tweede Paasdag Juf Elly jarig  Meester en juffendag

Eindtoets
Freekje Witteveen jarig

Eindtoets Eindtoets Koningsspelen

Groep 1 t/m 8 vrij tenzij er 
een elfstedentocht komt

Koningsdag

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

24 26 27 28 29 30

Meester 
Remco 
jarig

Eerste 
Paasdag

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 verzeke-
ringsmaatschappijen terecht voor een scholieren-
verzekering. 

Toezicht
Er is 5 minuten voor schooltijd en in de pauze 
pleinwacht. In de pauze bestaat de pleinwacht uit 
een leerkracht en twee leerlingen uit de boven-
bouw. Tijdens binnenkomst en bij het verlaten van 
de school is er toezicht op de gang. 

Pestprotocol
Botsingen tussen kinderen horen bij het opgroei- 
en leergedrag. Als deze botsingen zich echter 
ontwikkelen tot structurele pesterijen, dan kan dit 
schadelijk zijn voor de ontplooiing en de ontwikke-
ling van het zelfvertrouwen van een kind. Daarom 
wordt pesten op onze school niet geaccepteerd. Wij 
gebruiken ons pestprotocol en de KiVa methode. 
Daarnaast werken wij met het signaleringssysteem 
pestaanpak M5. Dit is een online meld- en registra-
tiesysteem voor pestincidenten. Het doel van deze 
aanpak is het tijdig signaleren van pesten en het 
voorkomen van structureel pesten.



meimei
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Vakantie

Meivakantie Bevrijdingsdag

Meivakantie Hemelvaartsdag  

NSA Theater groep 5/6

Tweede Pinksterdag NSA theater groep 5/6

Toetsweek 1

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

Moeder-
dag

Eerste 
Pinkster-
dag

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!

Schoolartsendienst
Onze school is aangesloten bij GGD Fryslân, Post-
bus 612, 8901 BK Leeuwarden (088-22 99 222). Als 
u vragen hebt over de gezondheid van uw kind dan 
kunt u contact opnemen met de GGD via boven-
staand adres of via www.ggdfryslan.nl.
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NSA theater groep 5/6

Toetsweek 2 Koffieochtend – NSA Theater groep 5/6
– Kamp groep 8

Kamp groep 8 – Schoolreisje 1 t/m 7
– Kamp groep 8

NSA Theater groep 5/6 –  Kinderen groep 1 t/m 8  
vrij

– Dorpsfeest

Rapporten mee

Oudergesprekken Oudergesprekken

        

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

  Vaderdag

Jeugdteams
Kinderen opvoeden is erg leuk, maar niet altijd 
gemakkelijk. Bij het Jeugdteam kunt u terecht voor 
alle informatie over opvoeden en opgroeien.
 
Alle kennis onder één dak. Van jeugdgezondheids-
zorg tot cursussen voor ouders en opvoeders.

De gezinswerkers van deze teams ondersteunen 
jeugdigen 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, scholen.

U kunt meer informatie krijgen via de IB-er.

Vertrouwenspersoon
Als u een klacht heeft, dan willen we dat graag 
horen. Soms is er een klacht die u niet met de leer-
kracht of de schoolleiding wilt bespreken.  
U kunt dan rechtstreeks contact opnemen met de 
vertrouwenspersoon van PCBO Tytsjerksteradiel. 
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 dhr. H. Peursum.
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Adressen
Directeur
Dineke van der Zee

IB’er 
Jacqueline Dijkstra

Leerkrachten
Sita de Bruin
Gjalt Jan Roorda 
Elly van Holsteijn
Annie van der Bij
Remco Postma
Sanne Reitsma
Shanna van der Werff
José van der Wiel
Patricia Strampel 

Contactpersoon voor eventuele klachten
Dhr. H. Peursum  –  0512-471660

Vertrouwenspersoon van het Bestuur
Mevr. M. Hartman  –  0511-475145

Voorzitter en secretaris AR
Voorzitter: Dietie Taekema
Secretaris: Pieter Slager 

Voorzitter en secretaris MR
Voorzitters: Renee Storm
Secretaris: Sita de Bruin
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