Schoolkalender
2021/2022

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.

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

In de schoolkalender hebben we zoveel mogelijk 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 belangrijk
vinden dat kinderen zich bij ons op school thuis
voelen.
Met vriendelijke groet,
Petra van der Veen | directeur

CBS Ichthusschool:
als een vis in het water!
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Oarsprong
Tjalling H. Haismastraat 7
9251 AT Burgum
Tel. 0512 - 472594
www.stichtingoarsprong.nl
info@stichtingoarsprong.nl

Ontwerp & productie:
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VAKANTIEROOSTER 2020-2021

WANNEER GAAN DE KINDEREN NAAR SCHOOL?
Groep 1 t/m 8 elke schooldag van 8.30 - 14.00 uur

Periode

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
School begint om 8.25 uur. De kinderen van groep 1, 2 en 3 worden vanaf 8.20 uur door de leerkracht opgevangen op het plein en naar binnen gebracht. Leerlingen die net op school zijn mogen
door de ouders de eerste keren naar binnen worden gebracht. Dit kan altijd met de leerkracht
overlegd worden. De kinderen van groep 4 t/m 8 mogen vanaf 8.20 uur zelf binnenkomen en naar
hun klas gaan.

GROEPSINDELING
groep 1/2/3

groep 4/5

groep 6/7

groep 7/8

Maandag

Juf Ineke en
juf Ylse

Juf Mariska

Juf Linda

Juf Tiarde

Dinsdag

Juf Ineke en
juf Ylse

Juf Mariska

Juf Linda

Juf Tiarde

Woensdag

Juf Ineke en
juf Ylse

Juf Mariska

Juf Petra

Juf Tiarde

Donderdag

Juf Janke Trientsje
en juf Maaike

Juf Mariska

Juf Linda

Juf Tiarde

Vrijdag

Juf Janke Trientsje
en juf Maaike

Juf Mariska

Juf Linda

Juf Tiarde
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Herfstvakantie

18-10 t/m 22-10-2021

Kerstvakantie

24-10-2021 t/m 7-1-2022

Voorjaarsvakantie

21-02 t/m 25-02-2022

Pasen

15-04 t/m 18-04-2022

Koningsdag

27 april

Meivakantie

25-04 t/m 6-5-2022

Hemelvaart

26-5 t/m 27-5-2022

Pinksteren

6 juni 2022

Zomervakantie

15-7 t/m 28-08-2022

zo

ma

1 Zomer- 2 Zomervakantie
vakantie

3

di

wo

do

augustus
vr

za

Zomervakantie

4 Zomervakantie

5 Zomervakantie

6 Zomervakantie

7 Zomervakantie

8 Zomer- 9 Zomervakantie
vakantie

10 Zomervakantie

11 Zomervakantie

12 Zomervakantie

13 Zomervakantie

14 Zomervakantie

15 Zomer- 16 Zomervakantie
vakantie

17 Zomervakantie

18 Zomervakantie

19 Zomervakantie

20 Zomervakantie

21 Zomervakantie

22 Zomer- 23 1e schooldag
vakantie

24

25

26

27

28

29

31

30

ZIEKTEMELDINGEN EN
VERLOFAANVRAGEN

Als uw kind ziek is, kunt u dit vanaf 8 uur
’s morgens melden via de Parro app of telefoon.
Andere verlofaanvragen moeten schriftelijk
worden ingediend bij de directeur. Zie voor
nadere informatie onze schoolgids. Hierin kunt
u lezen of of uw verzoek binnen de regelgeving
valt. Is dit het geval dan kunt u een formulier
downloaden van de website.
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zo

ma

di

1

wo

2

do

september
3

vr

4

5

6 Studiemiddag team
Alle kinderen om
12.00 uur vrij

7

8 Informatieavond
groep 1/2/3

9

10

11

12

13

14 Inloop 8.25 - 8.40 uur

15

16

17

18

19

20 Startgesprekken

21 Startgesprekken

22

23 Startgesprekken

24

25

26

27 Startgesprekken

28 Startgesprekken

29

30 Startgesprekken

WIE ZIJN WE?

za

Kinderen zijn op school om te leren. Wij willen onze leerlingen goed voorbereiden op de
maatschappij. Lezen, taal, rekenen, schrijven en
wereldoriëntatie zijn belangrijke schoolvakken.
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zo

ma

di

wo

do

oktober
1

vr

za

3

4 Start Kinderboekenweek / Projectweken

5

6

7

10

11

12

13

14 Afsluiting Kinderboeken- 15
week / Projectweken

16 Herfstvakantie

17 Herfst- 18 Herfstvakantie
vakantie

19 Herfstvakantie

20 Herfstvakantie

21 Herfstvakantie

22 Herfstvakantie

23 Herfstvakantie

24 Herfst- 25
vakantie

26

27

28

29

30/31

DE BELANGRIJKSTE KENMERKEN
VAN ONS ONDERWIJS

De Ichthsschool is een Daltonschool. Daltononderwijs is geen systeem of een methode.
Het gaat uit van de visie dat we kinderen vanuit
(zelf)vertrouwen willen uitdagen om het beste
uit zichzelf te halen.
Elke 5 jaar worden daltonscholen bezocht om
te kijken of het onderwijs nog van goed niveau
is en of de school het predicaat dalton mag
blijven dragen. In maart 2018 hebben we deze
verlenging ontvangen. Uit het rapport kwam de

rust in de school, de taakgerichte werkhouding
van de kinderen en de zeer prettige pedagogische sfeer naar voren. Meer informatie over de
inhoud van daltononderwijs kunt u vinden op
onze website en in de schoolgids.
Zelfstandigheid vinden we belangrijk. Als voorbereiding op de maatschappij, maar ook binnen
ons onderwijs besteden we daar veel aandacht
aan. Daarnaast is het van belang dat kinderen
zelf verantwoordelijk te worden voor hun werk.
Ze leren hun werk te plannen door gebruik te
maken van dag- en weektaken.
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8

2

9

Aan het einde van groep 8 hebben de kinderen
een goede basis gekregen voor het vervolgonderwijs met betrekking tot het plannen en
maken van (huis)werk, het samenwerken en het
nemen van initiatief.

zo

1

ma

2

di

3

wo

4

do

november
5

vr

6

7

8

9

10

11 Sint Maarten
Inloop 8.25 - 8.40 uur

12

13

14

15

16

17

18 Studiemiddag team
Alle kinderen om
12.00 uur vrij

19

20

21

22 Informatieve
ouderavond

23

24

25

26

27

28

29

30

DE OUDERCONTACTEN

za

Drie keer per jaar wordt u uitgenodigd om
samen met uw kind en de leerkracht de ontwikkeling van uw kind te bespreken.

Om u op te hoogte houden van de vorderingen en ontwikkeling van uw kind maken we
gebruik van Mijnrapportfolio. Dit is een digitale
combinatie van een rapport en een portfolio.
Het rapport wordt twee keer per jaar ingevuld
door de leerkracht en geeft de vorderingen van
uw kind weer.

Het eerste gesprek vindt plaats in september/
oktober en is een startgesprek. De overige
gesprekken vinden plaats in februari en juni/juli,
dit zijn voortgangsgesprekken.
Meer informatie hierover kunt u vinden in de
schoolgids.

In het portfolio stelt uw kind eigen doelen en
laat het zien hoe daaraan gewerkt wordt.
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zo

ma

di

1

wo

do

december
vr

2 Groepspresentatie
groep 1/2/3

3 Sinterklaas op school

4

za

5 Sinterklaas

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22 Kerstviering

23

24 Kerstvakantie
1e vakantiedag

25 Kerstvakantie
Eerste
kerstdag

28 Kerstvakantie

29 Kerstvakantie

30 Kerstvakantie

31 Kerstvakantie

26 Kerst27 Kerstvakantie
vakantie
Tweede
kerstdag

DE AFDELINGSRAAD

Elke school heeft een afdelingsraad. Dit is een
vertegenwoordiging van ouders die lid zijn van
de verenging Ynsprong. Zij denken positief
kritisch mee en worden waar mogelijk betrokken bij de voorbereiding van beleid door de
directeur. Op een aantal beleidsterreinen heeft
de AR adviesrecht. Twee leden van van de afdelingsraad nemen zitting in de ledenraad van
Ynsprong.

DE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

De MR bestaat uit 4 personen. Twee personeelsleden en twee ouders. De MR heeft naast
adviesrecht ook op een aantal beleidsterreinen
instemmingsrecht.
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zo

2 Kerst3
vakantie

ma

di

wo

do

januari
vr

za

4 Kerstvakantie

5 Kerstvakantie

6 Kerstvakantie

7

9 Kerst10 Toetsweek
vakantie

11

12

13

14

15

16

17 Toetsweek

18

19

20

21

22

23

24 Studiedag team
Alle kinderen hele
dag vrij

25 Toetsverwerkingsdag
Alle kinderen hele
dag vrij

26

27

28

29

31

31

Kerstvakantie

COMMUNICATIE

Wij willen graag in alle openheid met u communiceren. Heeft u vragen of zijn er onduidelijkheden, aarzel dan niet om naar de betreffende
leerkracht of naar de directeur te stappen. Door
met elkaar te praten kunnen dingen worden
opgelost.
Via Parro, onze communicatieapp wordt u op
de hoogte gehouden van het reilen en zeilen op
school. Via Parro kunt u tijdens bepaalde uren
ook een bericht sturen naar de leerkracht.

Daarnaast houden we u op de hoogte via onze
nieuwsbrief ’t Pinfiskje.

ICT-GEBRUIK

We maken op school veevludig gebruik van ICT
en zonder internet kunnen we niet meer. Daar
hoort bij dat we kinderen leren dat ze verantwoord om gaan met het internet. We hebben
een internetprotocol en we letten erop dat
kinderen zich daaraan houden. We zien echter
niet alles. Daarom, als u iets bijzonders opvalt
t.a.v het internetgebruik van kinderen op school,
wilt u dit dan aan ons doorgeven?
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AVG

Kerstvakantie

8 Kerstvakantie

Bij het aanmelden van uw kind op school bent
of wordt u gevraagd om 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 daar een
verzoek over indient.

zo

ma

6

7

13

14 Voortgangsgesprekken

Voortgangsgesprekken

20 Voorjaars- 21 Voorjaarsvakantie
vakantie

1

di

2

wo

3

do

februari
4

vr

5

8 Voortgangsgesprekken

9

10 Voortgangsgesprekken
Groepspresentatie
groep 6/7

11

12

15

16 Voortgangsgesprekken

17 Voortgangsgesprekken

18

19 Voorjaarsvakantie

22 Voorjaarsvakantie

23 Voorjaarsvakantie

24 Voorjaarsvakantie

25 Voorjaarsvakantie

26 Voorjaarsvakantie

27 Voorjaars- 28
vakantie

NASCHOOLSE OPVANG

De naschoolse opvang is in de school. Dit wordt
geregeld en uitgevoerd door Kinderwoud.
Nadere informatie kunt u vinden op www.
kinderwoud.nl

OUDERBIJDRAGE

za

Voor verschillende uitgaven gedurende het
schooljaar wordt een ouderbijdrage van € 33,–
per kind gevraagd. Hiervan worden uitgaven
voor bijzondere activiteiten zoals het sinterklaasfeest, kerstfeest, uitstapjes en de laatste
schooldag betaald. € 5,– van de ouderbijdrage

wordt gebruikt als reserve voor het laten repareren van iPads. De school neemt hiervan ook
€ 5,– per kind voor haar rekening De kosten van
het schoolreisje (groep 1 t/m 7) en het schoolkamp (groep 8) verschillen per jaar en worden
apart berekend.
Daarnaast wordt er per jaar € 15,– gevraagd
voor het lidmaatschap van vereniging
Ynsprong.
Alle leerlingen doen mee aan de activiteiten
van onze school. We sluiten geen leerlingen uit
omdat hun ouders de vrijwillige ouderbijdrage
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niet kunnen of willen betalen. Dat mogen we
niet, maar dat willen we ook niet.

zo

ma

1

di

2

wo

3

do

maart
4

vr

5

6

7

8

9 Open dag

10

11

12

13

14

15 Studiemiddag team
Alle kinderen om
12.00 uur vrij

16

17

18

19

20

21

22

23

24 Groepspresentatie
groep 4/5

25

26

27

28

29

30

31

SCHOOLAFSPRAKEN
Veiligheidsbeleid
We hebben een integraal veiligheidsplan met
daarin het pestprotocol, noodzakelijke inspecties, het internetprotocol en het beleid t.a.v.
schorsen en verwijderen.
Elke school heeft een ARBO-coordinator die
verantwoordelijk is voor het jaarlijkse plan van
aanpak en de evaluaties. Per 50 leerlingen is er
een BHV-er aanwezig.

Ongevallen en aansprakelijkheid
Een ongeluk zit in een klein hoekje. Het kan
gebeuren dat 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 het personeel.
Toezicht
In pauzes is er toezicht op het plein van twee
leerkrachten. Tijdens het uitgaan van de leerlingen is er toezicht in de gang en op het plein
door de groepsleerkracht.
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za

zo

ma

di

wo

do

april
1

vr

2

za

3

4 Inloop 8.25 - 8.40 uur

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14 Paasviering

15 Goede Vrijdag
Leerlingen vrij

16

17 Eerste
Paasdag

18 Tweede Paasdag

19 Eindtoets groep 8

20 Eindtoets groep 8

21 Eindtoets groep 8

22

23 Meivakantie

24 Meivakantie

25 Meivakantie

26 Meivakantie

27 Meivakantie
Koningsdag

28 Meivakantie

29 Meivakantie

30/31
Meivakantie

SCHOOLARTSENDIENST

We zijn aangesloten bij de GGD Fryslan, postbus
612, 8901 BK Leeuwarden. Als u vragen hebt
over de gezondheid van uw kind, kunt u contact
opnemen met de GGD.
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zo

ma

3

di

wo

1 Meivakantie

2 Meivakantie

4 Meivakantie

8 Meivakantie
Moederdag

9

10

11

15

16

17

22

23 Kamp groep 8

24 Kamp groep 8

29

30 Toetsen
Swim2Play groep 4/5

31 Toetsen

Meivakantie

do

5 Meivakantie

mei

vr

7 Meivakantie

12

13

14

18

19

20 Sportdag

21

25 Kamp groep 8

26 Hemelvaartsdag
Leerlingen vrij

27 Leerlingen vrij

28

Bevrijdingsdag

GEBIEDSTEAM

Kinderen opvoeden is niet altijd gemakkelijk. Bij het gebiedsteam kunt u onder andere
terecht voor alle informatie over opvoeden
en opgroeien. Alle kennis onder een dak. Van
jeugdgezondheidszorg tot cursussen voor
ouders en opvoeders. De gezinswerkers van
deze teams ondersteunen jeugdigen t/m 18 jaar
en hun ouders/verzorgers als er problemen of
vragen zijn.

za

6 Meivakantie

Er wordt gewerkt met een vaste contactpersoon vanuit een plan voor een gezin. Medewerkers werken nauw samen met huisartsen,
consultatiebureaus en scholen.
U kunt meer informatie krijgen via de IB-er.
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zo

ma

di

1

wo

do

juni
3 Toetsen

vr

Toetsen

2 Toetsen

4

8 Toetsen

9 Toetsen

10 Toetsen

11

5 Eerste
6 Tweede Pinksterdag
Pinksterdag

7

12

14 Studiedag team
Alle kinderen de hele
dag vrij

15 Schoolreisje groep
1 t/m 7

16

17

18

19 Vaderdag 20 Swim2Play groep 4/5

21

22

23

24

25

26

28 Voortgangsgesprekken

29

30 Voortgangsgesprekken

13 Toetsverwerkingsdag
Alle kinderen de hele
dag vrij

27 Voortgangsgesprekken
Swim2Play groep 4/5

Toetsen

VERTROUWENSPERSOON

Als u een klacht heeft dan willen we dat graag
weten. Soms is een klacht niet iets dat u met
een leerkracht of de directeur wilt bespreken.
In dit geval kunt u rechtstreeks contact opnemen met de vertrouwenspersoon van onze
school Joke Stummel. U kunt haar bereiken op
telefoonnummer 058 2562986.
Het is ook mogelijk om contact op te nemen
met de vertrouwenspersoon van Oarsprong,
Annette Hamstra. U kunt haar bereiken op telefoonnummer 06-46275215.
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za

zo

ma

di

wo

do

juli
1

vr

2

za

3

4 Voortgangsgesprekken
Swim2Play groep 4/5

5 Voortgangsgesprekken

6

7

10

11

12 Afscheid groep 8

13

14 Laatste schooldag

15 Zomervakantie

16 Zomervakantie

17 Zomer- 18 Zomervakantie
vakantie

19 Zomervakantie

20 Zomervakantie

21 Zomervakantie

22 Zomervakantie

23 Zomervakantie

24 Zomer- 25 Zomervakantie
vakantie

26 Zomervakantie

27 Zomervakantie

28 Zomervakantie

29 Zomervakantie

30/31
Zomervakantie

Voortgangsgesprekken

CONTACTPERSONEN
Vertrouwenspersoon
School: Mw. J. Stummel
Oarsprong: Mw. A. Hamstra

Stichting Oarsprong

Voorzitter afdelingsraad
Dhr. R. van ’t Hek

Bezoekadres en stafbureau:
Tjalling H. Haismastraat 7
9251 AT Burgum
Tel. 0512 - 472594

Secretaris afdelingsraad
Mw. B. Beukema

Email:
Website:

info@stichtingoarsprong.nl
www.stichtingoarsprong.nl

Voorzitter MR
Mw. R. Prins
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8 Culturele afsluiting
9
schooljaar Stichting
Oarsprong. Alle kinderen
om 12.00 uur vrij.

Simke Kloostermanstr 44 | 9061 BG Gytsjerk
t (058) 2562474 | e ichthusschool@stichtingoarsprong.nl | www.cbs-ichthusschool.nl

