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INFORMATIEBOEKJE 2017-2018 

In dit informatieboekje vindt u in het kort de belangrijkste zaken inzake 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. 

schooltijden  

Groep 1 t/m 4   ’s morgens  ’s middags 
Maandag   08.30 – 11.45 uur 13.00 – 15.15  uur 
Dinsdag   08.30 – 11.45 uur 13.00 – 15.15  uur 
Woensdag   08.30 – 12.30   uur 
Donderdag   08.30 – 11.45 uur 13.00 – 15.15  uur 
Vrijdag (groep 0/1 vrij)          08.30 – 11.45   uur 

Groep 5 t/m 8 
Maandag   08.30 – 11.45 uur 13.00 – 15.15  uur  
Dinsdag   08.30 – 11.45 uur 13.00 – 15.15  uur 
Woensdag   08.30 – 12.30  uur 
Donderdag   08.30 – 11.45 uur 13.00 – 15.15  uur 
Vrijdag    08.30 – 11.45 uur 13.00 – 15.15  uur 

Leerkrachten en groepen 2017-2018 

 maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

Groep 0/1 juf Nienke juf Nienke juf Nienke juf Nienke vrij 

Groep 2 juf Nienke juf Nienke juf Nienke juf Nienke juf Monique 

Groep 3 juf Marloes en 
juf Nienke* 

juf Marloes en 
juf Nienke* 

juf Marloes en 
juf Nienke* 

juf Marloes en 
juf Nienke* 

juf Monique  

Groep 4 juf Marloes juf Marloes juf Marloes juf Marloes juf Vanessa 

Groep 5 juf Marloes juf Marloes juf Marloes juf Marloes juf Vanessa 

Groep 6 juf Vanessa juf Frounie juf Frounie juf Frounie juf Frounie 

Groep 7 juf Vanessa juf Frounie juf Frounie juf Frounie juf Frounie 
Groep 8 juf Vanessa juf Frounie juf Frounie juf Frounie juf Frounie 

*De kinderen van groep 3 zitten op maandag t/m donderdag t/m de ochtendpauze bij juf 
Marloes. Na de ochtendpauze gaat groep 3 naar juf Nienke.  

 
Gymnastieklessen 
De kinderen van de groepen 0,1 en 2 krijgen dagelijks bewegingslessen buiten of in het speellokaal. 
De kinderen van groep 3 gymmen of bewegen op maandag- en dinsdagmiddag samen met groep 1 
en 2. De kinderen van groep 4 en 5 krijgen op maandagmiddag bewegings- en spellessen van de 
groepsleerkracht.  De kinderen van groep 6,7 en 8 krijgen op dinsdagmorgen gymnastiek van de 
groepsleerkracht.  
Op donderdag verzorgt de vakleerkracht de lessen in drie groepen: 3/4,  5/6 en 7/8. Groep 3/4 vertrekt 
op donderdag om 12.55 uur van school naar Artharpe samen met juf Monique. Groep 7/8 gaat om 
15.15 uur van Artharpe naar huis. Sportkleding is vanaf groep 3 verplicht. Het dragen van 
sportschoenen is voor alle groepen i.v.m. de hygiëne en veiligheid  gewenst. 
 
School als onderdeel van een Integraal Kindcentrum 
Met ingang van het schooljaar 2016-2017 maakt de school deel uit van het IKC De Wierde, dat 
gehuisvest is in het schoolgebouw. Binnen het IKC werken de kinderopvang, de 
peuterontwikkelingsgroep, de vóórschoolse, tussenschoolse en naschoolse opvang (BSO) van 
Thuishuis Klein is Fijn, nauw samen met o.b.s. De Wierde. We spreken van een Integraal 
Kindcentrum, omdat er sprake is van één pedagogische en educatieve visie en één aansturing door 
een managementteam bestaande uit de schoolleider en de leidinggevende van de kinderopvang. 
Hierop hebben school en opvang jaarlijks gezamenlijke scholing.  
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Vakanties en margedagen schooljaar 2017-2018 

Vakantie / aanleiding Periode PO  L&E 

Zomervakantie 2017 
 

22 juli t/m 3 september 2017 
 
 

Herfstvakantie  21 okt 2017 t/m 29 okt 2017 

Studiedag  8 november 

Margemiddag groep 1 t/m 4  5 december 

Margemiddag groep 5 t/m 8  22 december 

Kerstvakantie 23 dec 2017 t/m 7 jan 2018 

Studiedag 21 februari 

Voorjaarsvakantie
1
   24 feb 2018 t/m 4 mrt 2018 

Goede vrijdag 30 maart 2018 

2
e
 Paasdag 2 april 2018 

Studiedag 11 april 

Meivakantie 27 apr 2018 t/m 13 mei 2018 

Koningsdag 27 april 2018 (valt in de meivakantie) 

Bevrijdingsdag 5 mei 2018 (valt in meivakantie) 

Hemelvaartsdag    10 mei 2018 (valt in de meivakantie) 

Pinkstervakantie 21 mei 2018 

Margemiddag groep 5 t/m 8 20 juli 

Zomervakantie 2018 21 jul 2018 t/m 2 sep 2018 

 

Margedagen 

Kinderen moeten, volgens de wet, een vast aantal uren per jaar onderwijs krijgen. Naast de geplande 
vakanties gaan de kinderen nog te veel naar school. Daarom mag een school een aantal dagen per 
jaar vrij geven, de zogenaamde margedagen. Op deze margedagen gaan de leerkrachten wel naar 
school en hebben zij vergaderingen, studiedagen of scholing.  

 

                                                           
1
 De schoolvakantie adviesdata in 2018 voor de voorjaarsvakantie vallen niet samen met de 

carnavalsweek. Carnaval is van 11 t/m 13 februari 2018. 
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Overblijfregeling 
Voor alle kinderen is er gelegenheid om tussen de middag op school over te blijven. De leiding is op 
maandag, dinsdag en donderdag in handen van een pedagogisch medewerker van Thuishuis Klein is 
Fijn en op vrijdag wordt er door een aantal ouders gerouleerd. De kosten van het overblijven zijn € 
2,00 per keer per kind. De kinderen hoeven geen geld mee te nemen. De ouders/verzorgers kunnen 
digitaal betalen. Eens per twee maanden wordt de rekening opgemaakt door Elske Dijkstra. Hiervoor 
heeft zij uw e-mailadres nodig. Zij zal u hiervoor benaderen of school brengt u met Elske in contact. 
De pedagogisch medewerker, die de overblijf coördineert, is Tina Kamminga. 
De vaste overblijfkrachten zijn: Zwaantje Balkema, Sietske Blokzijl, Eveline van der Veen en Jeroen 
Zuidema. Op vrijdag is er een roulatiesysteem, waarbij ouders eens per zeven weken de overblijf 
bemannen. In dit roulatiesysteem zitten: Monique Hamming, Annet Kranenborg, Jannie Derksen, 
Jeroen Zuidema, Hans de Boer, Eveline van der Veen en Diana Korendijk.  
 
Godsdienstig Vormingsonderwijs (GVO) en Humanistisch Vormingsonderwijs (HVO) 
In principe volgen alle kinderen van o.b.s. de Wierde vanaf groep 3 GVO en HVO onderwijs. Het 
eerste halfjaar krijgen de kinderen van groep 3/4/5 HVO en de kinderen van groep 6/7/8 GVO. 
Halverwege het schooljaar, in februari, wordt dit omgewisseld.  
We hebben in schooljaar 2017-2018 de groepen opgesplitst om de lessen nog beter tot hun recht te 
laten komen en de groepsleerkracht de ruimte te geven om de groep die in de klas blijft intensiever te 
kunnen begeleiden. Groep 3 en 4 krijgen samen HVO en de tweede helft van het jaar GVO. Groep 5 
krijgt dit ook, maar dan op een ander tijdstip dan groep 3 en 4. Groep 7 en 8 krijgen samen GVO en 
de tweede helft van het jaar HVO. Groep 6 krijgt dit ook, maar dan op een ander tijdstip dan groep 7 
en 8. Ouders die er bezwaar tegen hebben dat hun kind HVO en/of GVO volgt, kunnen dat kenbaar 
maken bij de groepsleerkracht. Hun kind doet dan niet mee met de HVO en/of GVO lessen. 
 
Ziek melden 
Wanneer uw kind ziek is, verzoeken wij u dit ’s morgens voor 8.30 uur of  ’s middags voor 13.00 uur 
telefonisch of mondeling door te geven (niet via email). 

Bereikbaarheid 
Indien uw kind tijdens schooluren ziek wordt of er gebeurt iets wat u dient te weten, is het voor uw kind 
en ons prettig om u te kunnen bereiken. Vandaar dat we op het inschrijfformulier vragen naar een 
extra telefoonnummer van een opvangadres en uw werk. Wij vragen u om eventuele veranderingen 
spoedig aan ons door te geven. 
 
Fietsen 
Graag zouden wij zien, dat kinderen die dichtbij school wonen, geen fiets meenemen, maar 
wandelend op school komen in verband met de beperkte mogelijkheden voor stalling van de fiets.  
 
Ophalen van uw kind 
Als u uw kind komt ophalen, wilt u dan bij de zandbak rand wachten, zodat het pad vrij is voor andere 
kinderen om naar huis te kunnen wandelen en wij goed kunnen zien of de ouders/verzorgers van de 
kleinere kinderen aanwezig zijn? 
 
Bibliotheek  
o.b.s. De Wierde neemt deel aan het project ‘Bibliotheek op school’. In samenwerking met de 
Provinciale Bibliotheek is er een schoolbibliotheek ingericht met een ruime keuze aan boeken.  
 
Informatievoorziening voor ouders/verzorgers 
Om op de hoogte te blijven van wat er allemaal in en rond de school gebeurt, wordt er ééns per twee 
weken het Wierdenieuws aan de ouders, verzorgers en belangstellenden verstuurd.  Indien er geen e-
mailadres beschikbaar is, wordt er een papieren exemplaar meegegeven aan het oudste kind. Via het 
Wierdenieuws houden wij u op de hoogte van actuele zaken aangaande de school. Ook op de 
website: www.obsdewierde.nl en via de facebook site www.facebook.com/ikcadorp , kunt u actuele 
informatie van school vinden, evenals bijvoorbeeld verslagen (via de website) en fotomateriaal (via 
Wierdenieuws en Facebook) van de verschillende activiteiten die worden georganiseerd.  
 
Verjaardagen 
Snoep verstandig! Een gezonde levensstijl is van groot belang. Eén van de onderdelen van ons 
onderwijs is aandacht hebben voor ‘gezond gedrag’. Wij vragen u daarom uw kind gezond voedsel en 
drinken van huis mee te geven voor in de schoolpauzes, zoals fruit of een boterham en daar ook 

http://www.obsdewierde.nl/
http://www.facebook.com/ikcadorp
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rekening mee te houden bij de traktatie op verjaardagen. Suggesties voor verstandige traktaties: kaas, 
worst, noten, toastjes, fruit, tomaatjes, komkommer, rozijntjes. Als u het lastig vindt om een gezonde 
traktatie te bedenken, kan een klein (niet eetbaar) presentje een alternatief zijn.  
 
Gevonden voorwerpen 
Wij hebben op school een centrale plaats waar we gevonden voorwerpen opbergen. Mocht uw kind 
iets kwijt zijn, kijkt u dan eerst even in de mand. Na iedere vakantie wordt de mand geleegd. De 
overgebleven spullen gaan dan naar een goed doel. 
 
Medezeggenschap (MR)                                                                                                                                             
De MR heeft als taak: meedenken, meebeslissen en betrokken zijn bij 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. De MR vergadert op gezette tijden, meestal zes / zeven keer 
per jaar. De bijeenkomsten zijn openbaar en worden in het Wierdenieuws en op de website 
aangekondigd. De Medezeggenschapsraad bestaat uit twee ouders en twee personeelsleden. Zie 
voor meer informatie de schoolgids. 
 
De ouderraad (OR) 

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: 
organiseren van de zakelijke en feestelijke ouderavond; voorbereiden van feesten; de MR ten dienste 
te staan t.a.v. onder andere menings- en besluitvorming; ouderparticipatie bevorderen; beheer van de 
(vrijwillige) ouderbijdrage. Het bevorderen van ouderparticipatie is ook in de werkgroep 
‘ouderparticipatie’ opgepakt met daarin de voorzitter van de OR. Dit heeft geleid tot een structuur van 
ondersteuning door ouders. Schooljaar 2017-2018 wordt dit nog meer uitgebreid tot het dorp.  
Om de kosten van activiteiten zoals het Sinterklaasfeest, Kerst, de feestelijke ouderavond, excursies, 
projecten, film, video, etc. te dekken, vragen wij u jaarlijks om een vrijwillige ouderbijdrage. De 
ouderbijdrage is € 27,50 per kind in de groepen 1 t/m 6. De ouderbijdrage voor groep 7/8 bedraagt  € 
30,00 Deze bedragen zijn exclusief de schoolreis. U krijgt hiervoor een apart briefje.  
De ouderraad bestaat normaal uit vijf tot zeven leden. Na afgelopen schooljaar zijn er een aantal 
ouders uit de OR gegaan en er wordt nog gezocht naar een of twee nieuwe leden. Als ouder bent u 
van harte welkom in de OR.                                             
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Namen en adressen 

Personeel 

Functie Naam Email / adres Telefoon 

Directeur 
 

Jaap Rosema j.rosema@lauwerseneems.nl 
 

06 223 774 24 

Schoolleider Floor van de 
Werfhorst 

obsdewierde@lauwerseneems.nl 
f.vandewerfhorst@lauwerseneems.nl  

06 1641 7094 

Intern begeleider 
 

Paulien Minses p.minses@lauwerseneems.nl 
 

050 306 1261 

Leerkracht 1, 2 (3) Nienke Pietens 
 

n.pietens@lauwerseneems.nl 
 

050-5421106 

Leerkracht (3), 4, 5 Marloes 
Franssen  

m.franssen@lauwerseneems.nl 
 

06-55338478 

Leerkracht 6, 7, 8 Frounie Borgman f.borgman@lauwerseneems.nl 
 

06-13171878 

Leerkracht 4 t/m 8 Vanessa Frankes v.frankes@lauwerseneems.nl 
 

0595-491319 

Vakleerkracht gym 
/ leerkracht 2, 3 

Monique van der 
Krogt 

m.vanderkrogt@lauwerseneems.nl  0595-444582 

 

 
Godsdienstig Vormingsonderwijs  Humanistisch Vormingsonderwijs 
Trix Krol      Christien Verwijk     
tel: 050-3062164    tel: 0595-572286 
 
LOT (luizen opsporingsteam)     
Elske Dijkstra  
tel: 050-3140089   
 
Medezeggenschapsraad (MR) 
Frounie Borgman (PG)   Lid    tel. 0613171878 
Vanessa Frankes (PG)  Lid    tel. 0595491319 
Mark Jan Ineke        (OG)             voorzitter   tel. 0503124597  
Floris Knot  (OG)  opvolgend   tel. 0619618617 
Collin Hamming        (OG)            secretaris (aftredend)  tel. 0507854531 
(OG= oudergeleding) (PG= personeelsgeleding) 
 
Ouderraad (OR) 
Hermien Haaksma              voorzitter    tel. 050 - 3061617   
Kirsten Otten / Mans Scheper     tel. ***     
Herbert Mokkum              penningmeester  tel. 050 - 3061617  
Kirsten de Bruin                tel. 050 - 3023774   
     
Schoonmaak     Accommodatie gymnastiek  
Schoonmaakbedrijf    Dorpshuis ”Artharpe”   
Fonville Schoonhouden B.V.   Torenweg 9, 9774 PH Adorp      tel.: 050-3061664 
 
Kinderopvang / peuterontwikkelingsgroep en BSO 
Thuishuis Klein is Fijn, Saskia van Heuvelen   
tel: 06-14424635 
thuishuiskleinisfijn@hotmail.com 
      
 
Namen en adressen van de kinderen krijgt u op een aparte lijst 
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