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VOORWOORD

Voor het komend schooljaar bieden wij u deze 
schoolkalender aan, waarmee we u willen 
informeren over belangrijke onderwerpen en 
activiteiten. Wilt u meer informatie, dan vindt 
u die in onze schoolgids. 
De schoolgids staat ook op onze website  
www.cbs-ichthusschool.nl.

In de schoolkalender hebben we zoveel moge-
lijk activiteiten vermeld. Tijdens het cursusjaar 
komen er vaak nog verschillende zaken bij. 
Deze vermelden we in “It Pinfiskje”. U kunt de 
activiteiten overnemen op deze kalender. Dan 
hebt u alles bij elkaar. 

De naam van onze school is Ichthusschool. De 
naam ‘Ichthus’ is ook te lezen als het Griekse 
letterwoord van de afkorting Jezus Christus, 
Zoon van God, de Redder.

De Ichthusschool wil een school zijn waar het 
kind wordt gekend en geaccepteerd. Het kind 
moet kunnen ervaren dat het serieus genomen 
wordt. Ons motto is: “Als een vis in het water” 
en daarmee geven we aan dat wij het belang-
rijk vinden dat kinderen zich bij ons op school 
thuis voelen.

Met vriendelijke groet,

Willy Jarir
directeur

CBS Ichthusschool:
als een vis in het water!

CBS Ichthusschool
Simke Kloostermanstrjitte 44
9061 BG Gytsjerk
058-2562474
ichthusschool@pcbotdiel.nl

PCBO Tytsjerksteradiel
E.M. Beimastrjitte 11a
9261 VG Eastermar
Tel. 0512 - 472594
www.pcbotdiel.nl
info@pcbotdiel.nl

Tytsjerksterad
iel

Ontwerp & productie:
AndromedaDESIGN.nl | Drachten
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WANNEER GAAN DE KINDEREN NAAR SCHOOL?
Groep 1 t/m 8 elke schooldag 8.30 - 14.00 uur

PAUZE
Pauzes van maandag t/m vrijdag tussen 10.15 en 10.30 uur
Lunchpauze van maandag t.m vrijdag van 12.00 t/m 12.30 uur

De bel gaat om 8.25 uur. De kinderen van groep 1 en 2 kunnen vanaf 8.20 uur in de groep worden 
gebracht. Bij regen mogen ook de andere kinderen vanaf 8.20 uur naar binnen.

GROEPSINDELING 

groep 1/2/3 groep 4/5 groep 6/7 groep 7/8

Maandag
Juf Baukje en  
juf Ylse

Juf Ineke Juf Linda Juf Tiarde

Dinsdag
Juf Baukje en  
juf Ylse

Juf Ineke Juf Linda Juf Janke Trientsje

Woensdag
Juf Baukje en  
juf Ylse

Juf Janke Trientsje Juf Linda Juf Tiarde

Donderdag
Juf Minke en  
juf Anke

Juf Janke Trientsje Juf Linda Juf Tiarde

Vrijdag
Juf Minke en  
juf Anke

Juf Ineke Juf Linda Juf Tiarde

VAKANTIEROOSTER 2020-2021
Periode

Herfstvakantie 12-10 t/m 16-10 2020

Kerstvakantie 21-12-2020 t/m 1-1-2021

Voorjaarsvakantie 22-2 t/m 26-2 2021

Pasen 2-4 t/m 5-4 2021

Koningsdag 27 april

Meivakantie 3-5 t/m 12-5 2021

Hemelvaart 13-5 t/m 14-5 2021

Pinksteren 24-5 2021

Zomervakantie 8-7 t/m 20-8 2021



augustus
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Zomervakantie

Zomervakantie

Eerste schooldag

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

VERZOEKEN OM VRIJAF
Als uw kind ziek is, kunt dit vanaf 8 uur ’s mor-
gens telefonisch bij ons melden.
Andere verlofaanvragen worden schriftelijk 
ingediend bij de directie. Zie voor nadere in-
formatie onze schoolgids. U kunt dan nagaan 
of uw verzoek binnen de regelgeving valt. Een 
vrijaf formulier kunt u downloaden vanaf de 
website.



september
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Toetsweek – Toetsweek
–  Infoavond groep 1/2/3

Toetsweek Toetsweek Toetsweek
Groep 4 t/m 8

Toetsweek Toetsweek Toetsweek – Toetsweek
–  Studiemiddag Team: alle 

kinderen 12.00 uur vrij

Toetsweek
Groep 4 t/m 8

Toetsverwerkingsdag: 
alle kinderen zijn vrij

– Start Projectweken
– Kinderboekenweek

Gesprekken Gesprekken

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?
Kinderen zijn op school om te leren, wij wil-
len onze leerlingen goed voorbereiden op de 
maatschappij. Lezen, taal, rekenen, schrijven 
en wereldoriëntatie zijn belangrijke schoolvak-
ken. Ook muziek, tekenen en handvaardigheid, 
techniek, dramatische vorming, bewegingson-
derwijs en sociaal-emotionele vorming maken 
deel uit van ons onderwijsaanbod. 
Onze leerkrachten zijn allround; bepaalde 
vakken vragen een specifieke deskundigheid 
en daarom hebben we een vakleerkracht voor 
gymnastiek.
De Ichthusschool is een protestants christe-
lijke school. Vanuit de Bijbel willen we richting 
geven aan ons pedagogisch en didactisch 
handelen. 

’s Morgens wordt begonnen met een gebed 
en de dag wordt afgesloten met een gebed of 
een lied. De kinderen horen de verhalen uit de 
Bijbel, leren liederen en er zijn vieringen. 
We vragen de ouders de uitgangspunten van 
de school te respecteren. Dat geldt voor de nor-
men en waarden, maar ook voor het meedoen 
aan activiteiten, die de school organiseert.

PEUTEROPVANG
Binnen onze school is een peuteropvanglocatie 
van Kinderwoud gevestigd. Deze is bedoeld 
voor kinderen tussen de 2 en 4 jaar oud en 
biedt een prachtige voorbereiding op de 
basisschool. In het dagelijks aanbod vormen 
spelend leren, bewegen en gezonde voeding 
de basis. De peuteropvang op de Ichthusschool 
is geopend op maandag en woensdag! 



oktober
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Gesprekken

Gesprekken Gesprekken – Gesprekken
–   Afsluiting Project en 

Kinderboekenweek

Herfstvakantie

– Inloop 8.20 - 8.45
–  Studiemiddag team: alle 

kinderen 12.00 uur vrij

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?
In maart 2018 heeft de Ichthusschool een 
verlenging van de daltonlicentie ontvangen 
voor de komende 5 jaar. Uit het visitatierapport 
kwam de rust in de school, de taakgerichte 
werkhouding van de kinderen en de zeer pret-
tige pedagogische sfeer naar voren.
Dalton onderwijs kan worden samengevat in 
de volgende zes kernwaarden:

 – vrijheid/verantwoordelijkheid
 – zelfstandigheid
 – samenwerken
 – reflectie
 – effectiviteit
 – borging

U kunt meer informatie over de inhoud van 
daltononderwijs vinden in de schoolgids.

Belangrijk is, dat de einddoelen van het 
betreffende leerjaar worden gehaald. Deze 

einddoelen zijn niet voor elke leerling het-
zelfde. Sommige kinderen kunnen meer aan 
en krijgen moeilijker werk te doen; andere 
kinderen hebben moeite met de leerstof en 
krijgen extra uitleg en eventueel een aange-
past programma. 

Zelfstandigheid is belangrijk. Als voorbereiding 
op de maatschappij, maar ook binnen ons on-
derwijs besteden we daar veel aandacht aan. 
Ook is het van belang dat leerlingen leren zelf 
verantwoordelijk te worden voor hun werk. 
Ze leren hun werk te plannen door gebruik te 
maken van een planbord, van dagtaken en van 
weektaken. De kinderen hebben aan het einde 
van groep 8 een goede basis voor het vervolg-
onderwijs met betrekking tot het plannen en 
maken van (huis)werk, het samenwerken en 
het nemen van initiatief. 



november
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Groepspresentatie  
groep 7/8

Ouderavond

Studiemiddag team:
alle kinderen om 12.00 
uur vrij

Studiemiddag team:
alle kinderen om 12.00 
uur vrij

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
Het is belangrijk dat u op de hoogte bent van 
de vorderingen van uw kind. Om dit optimaal 
te doen maken we gebruik van een digitaal 
portfolio, genaamd MijnRaportfolio. In dit 
document verzamelen de kinderen gedurende 
het schooljaar informatie over hun ontwikke-
ling op het gebied van werkhouding, vaardig-
heden en talenten. Tijdens gesprekken met 
de leerkracht worden er korte termijn doelen 
opgesteld en deze worden in MijnRapportfolio 
opgenomen.
De leerkracht levert input op het gebied van 
vaardigheden, werkhouding en sociaal welbe-
vinden van uw kind en houdt hiermee zicht op 
de ontwikkeling. Als ouder kunt u op elk mo-
ment zien waar uw kind staat, omdat u kunt 
inloggen in MijnRapportfolio. Drie keer per jaar 
wordt u uitgenodigd om samen met uw kind 
en de leerkracht 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 
januari/februari en in juni/juli. Dit zijn voort-
gangsgesprekken. Meer informatie hierover 
vindt u in de schoolgids.
Jaarlijks organiseren we een ouderavond. We 
stellen een informatief thema aan de orde en 
er is gelegenheid om bij te praten.

SKG-
dienst



december
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Sinterklaas op school

Kerstviering Kerstvakantie

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 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) en 
kunnen gevraagd en ongevraagd advies geven 
op alle beleidsterreinen. Twee leden van de 
afdelingsraad zijn lid van de ledenraad van de 
Vereniging. 

De Medezeggenschap
De MR heeft op een aantal terreinen advies- of 
instemmingsrecht. Dat verschilt per beleids-
onderdeel. 



januari
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Studiemiddag team:
alle kinderen om 12.00 
uur vrij

Toetsweek
Groep 3 t/m 8

Toetsweek
Groep 3 t/m 8

Toetsweek
Groep 3 t/m 8

Toetsweek
Groep 3 t/m 8

Toetsweek
Groep 3 t/m 8

Toetsweek
Groep 3 t/m 8

Toetsweek
Groep 3 t/m 8

Toetsweek
Groep 3 t/m 8

Toetsweek
Groep 3 t/m 8

Toetsweek
Groep 3 t/m 8

Inloop 8.20 - 8.45

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

Kerstvakantie /  
Nieuwjaarsdag

WELKOM
Wij willen graag in alle openheid met u com-
municeren. Heeft u vragen of zijn er onduide-
lijkheden, aarzel dan niet naar de betreffende 
leerkracht of de directie te stappen. Door met 
elkaar te praten, kunnen we zaken oplossen. 

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 indi-
catie krijgt over de kwaliteit van de school:

 – Leerprestaties (zie daarvoor de schoolgids)
 – Inspectieverslagen (zie daarvoor de website 

van de inspectie)
 – Schoolplan (zie daarvoor de website) 

 
 

WELKE ACTIVITEITEN STAAN 
KOMEND JAAR OP HET 
PROGRAMMA?

 – Scholing op het gebied van begrijpend lezen.
 – Oriêntatie op een nieuwe methode voor 

rekenonderwijs.
 – Implementatie methode voor wereld- 

oriêntatie.
 – Teamscholing in zelfsturend leren.

ICT GEBRUIK
We hebben op school een doorgaande ICT-
leerlijn. Dat betekent dat de doelen per leerjaar 
bekend zijn. Leerkrachten maken gebruik van 
digitale schoolborden. Leerlingen maken ge-
bruik van iPads tijdens de lessen. De iPad gaat 
in het dagelijks onderwijs een steeds belangrij-
ker plaats innemen op school.
Zonder het internet kunnen we niet meer. 
Daar hoort bij dat we de kinderen leren dat ze 
verantwoord om moeten gaan met internet.  



februari
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Gesprekken Gesprekken Gesprekken

Gesprekken Gesprekken Gesprekken

Om 12.00 uur zijn alle 
kinderen vrij

Voorjaarsvakantie

Juffendag

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

We hebben een internetprotocol en we letten 
erop dat kinderen zich daar aan houden.  
 
We zien echter niet alles. Daarom, als u iets 
bijzonders opvalt, wilt u dit dan aan ons door-
geven?

Bij aanmelding op onze school wordt u  
gevraagd om actief toetstemming te geven 
voor het plaatsen van foto’s en filmopnames 
van uw kinderen. U ontvangt hiervoor een for-
mulier waarop u uw voorkeur kunt aageven.

Handige sites:
www.dalton.nl – alles over daltononderwijs
www.oudersencoo.nl – de site voor ouders
www.huiswerkweb.nl – educatieve spelletjes
www.wnf.nl – de site van het wereldnatuur-
fonds
www.bijbelgenootschap.nl/gebruik-de-bijbel/
bijbelleesrooster/ – bijbel leesrooster van het 
NBG

www.pcbotdiel.nl – de site van onze Stichting
www.spelletjesplein.nl – educatieve spelletjes
www.yurls.net - Nadat je een gratis account 
hebt aangemaakt, krijg je de wereld aan sites 
met informatie en spelletjes.
www.rekenweb.net – Heel veel rekenspelletjes.
www.entoen.nu - Heel veel nieuwsartikelen 
hebben te maken met de geschiedenis van 
Nederland. 



maart
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Open dag Groepspresentatie  
groep 6/7

Studiemiddag team:
alle kinderen om 12.00 
uur vrij

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

OPVANG BUITEN DE SCHOOLUREN
De naschoolse opvang is binnen ons gebouw. 
Dit wordt geregeld door Kinderwoud. U kunt 
voor nadere informatie kijken op hun website 
www.kinderwoud.nl. 

ACTIVITEITEN
De school doet na schooltijd mee aan verschil-
lende activiteiten. We hebben het dan over 
voetbal en korfbal. Ook wordt er deelgenomen 
aan de Nationale Voorleeswedstrijd. Met de 
kerken onderhouden we goede contacten. We 
organiseren jaarlijks, gezamenlijk met CBS de 
Paadwizer, één schoolkerkdienst. De datum 
staat in de agenda vermeld. Ook onder school-
tijd zijn er activiteiten. Er wordt gezwommen, 
geschaatst, leerlingen bezoeken toneel- mu-
ziekvoorstellingen en musea. Deze activiteiten 
moeten passen binnen ons onderwijsaanbod. 

 
 

Ouderbijdrage
We vragen voor verschillende uitgaven een 
bijdrage. Uit de ouderbijdrage (€ 33,–) betalen 
we de uitgaven voor bijzondere activiteiten, 
zoals het sinterklaasfeest, het kerstfeest, de 
paasviering en de laatste schooldag. € 5,– van 
de ouderbijdrage wordt gebruikt als reserve 
voor het laten repareren van iPads. De school 
neemt hiervan ook € 5,– per kind voor haar re-
kening. De kosten van het schoolreisje (groep 1 
t/m7) en het schoolkamp (groep 8) verschillen 
per jaar en worden apart berekend. Ook vragen 
we een bijdrage voor het lidmaatschap van de 
vereniging PCBO (€ 15,–).



april
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Paasviering Goede vrijdag

Tweede Paasdag

Groepspresentatie  
groep 1/2/3

Inloop 8.20 -8.45

Dia-eindtoets groep 8 Dia-eindtoets groep 8 Dia-eindtoets groep 8

Koningsdag Kamp groep 8 Kamp groep 8 Kamp groep 8

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

Eerste 
Paasdag

ENKELE SCHOOLAFSPRAKEN
Veiligheidsbeleid
Wij hebben een integraal veiligheidsplan. U 
vindt daarin het pestprotocol, de noodzakelijke 
inspecties, het internetprotocol en b.v. schor-
sing en verwijdering.  
Elke school heeft een ARBO-coördinator, die 
verantwoordelijk is voor het jaarlijkse plan 
van aanpak en de evaluaties. Per 50 leerlingen 
heeft elke school een BHV-er. 

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, 
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 verzekeringsmaat-
schappijen terecht voor een scholierenverze-
kering. 

Toezicht
Er is 5 minuten voor schooltijd en in de pauze 
pleinwacht. Tijdens het binnen komen en het 
uitgaan van de leerlingen is er toezicht op de 
gang. Er wordt 5 minuten voor aanvang van de 
schooltijd gebeld, zodat de lessen om 8.30 uur 
kunnen beginnen.



mei
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Meivakantie

Meivakantie Hemelvaartsdag

Groep 4/5  
zwemmen 

Schoolreisje groep
 1-7

Tweede Pinksterdag Sportdag

– Toetsweek
–  Groep 4/5 zwemmen

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

Eerste 
Pinkster-
dag

Moeder-
dag

Pestprotocol
De school heeft een pestprotocol. Dit wordt 
in alle groepen regelmatig behandeld en we 
spreken elkaar daar op aan. Pesten willen we 
tegengaan. We zien en horen niet alles, dus 
als u iets opvalt, dan horen wij dat graag. De 
afspraak is, dat dit geen klikken is! 

We doen mee met het M5 anti-pestprogram-
ma. Via een knop op de website van de school 
kan pestgedrag worden gemeld door kinderen, 
ouders en leerkrachten. Op deze manier kun-
nen we structureel pesten ontdekken en een 
halt toe roepen.

SCHOOLREGELS
We hebben de afspraak, dat we elkaar niet 
storen door woordgebruik, houding en gedrag. 
Met spullen en materialen gaan we zorgvuldig 
om. Dat geldt natuurlijk ook voor de schoolom-
geving. met elkaar zorgen we voor een nette 
school en opgeruimde omgeving.



juni

t (058) 2562474  |  www.cbs-ichthusschool.nl

Toetsweek Toetsweek Toetsweek Toetsweek

– Toetsweek
–  Groep 4/5 zwemmen

Toetsweek Toetsweek – Toetsweek
–  Groepspresentatie 

groep 4/5

Toetsweek

Studiedag team:
alle kinderen vrij

Studiedag team:
alle kinderen vrij

Groep 4/5 zwemmen Gesprekken Gesprekken Gesprekken

Gesprekken Gesprekken Gesprekken

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

VERKEERSVEILIGE SCHOOL
De Ichthusschool is een verkeersveilige school. 
Dit houdt in dat verkeersveilige- en educatie 
hoog op de agenda staan van de school, ouders 
en wijk. Ouders en school werken samen om 
hier gestalte aan te geven.  

SCHOOLARTSENDIENST
Wij zijn aangesloten bij de GGD Fryslân, Post-
bus 612, 8901 BK Leeuwarden (088-2299444). 
Als u vragen hebt over de gezondheid van uw 
kind, dan kunt u contact opnemen met de 
G.G.D.

JEUGDTEAM
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 
jeugdgezond heidszorg tot cursussen voor ou-
ders 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 contactper-
soon 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.



juli
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Musical en afscheid 
groep 8

Laatste schooldag tot 
10.30 uur

Zomervakantie

Zomervakantie

Zomervakantie

Zomervakantie

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 31

 
U kunt meer informatie krijgen via de IB-er of 
rechtstreeks contact opnemen: 
www.cjgachtkarspelen-tytsjerksteradiel.nl

Vertrouwenspersoon
Als u een klacht heeft dan willen we dat graag 
weten. Soms is een klacht die u niet met de 
leerkracht of de directeur wilt bespreken. U 
kunt dan rechtstreeks contact opnemen met 
de vertrouwenspersoon van onze school. Dat 
is Joke Stummel. U kunt haar bereiken op tele-
foonnummer 058 2562986
Het is ook mogelijk om contact op te nemen 
met de vertrouwenspersoon van  PCBO Tyt-
sjerksteradiel. Dat is Mariska Hartman. U kunt 
haar bereiken op telefoonnumer 0511 475145

CONTACTPERSONEN
Contactpersoon voor eventuele klachten
Mw. M. Hartman
Voorzitter afdelingsraad
Dhr. R.van ’t Hek
Secretaris Schoolraad
Mw. B. Beukema
Voorzitter MR
vacant
Zie de schoolgids voor e-mailadressen.

PCBO Tytsjerksteradiel
Bezoekadres servicebureau:
E.M. Beimastrjitte 11a
9261 VG  Eastermar
Tel. 0512-472594
Email: info@pcbotdiel.nl
Website: www.pcbotdiel.nl
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