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De skoalle mei kleur, dêr’t bysûnder gewoan is!
De school met kleur, waar bijzonder gewoon is!



Voorwoord

BS de Reinbôge, BSO de en de Poppestien bieden u deze  
IKC-kalender aan, waarmee wij u informeren over belangrijke 
onderwerpen en activiteiten in het komend schooljaar.  
Wilt u meer informatie, dan vindt u die op onze website  
www.reinbogeburgum.nl. Delen van de schoolgids staan op onze 
website. 

In de IKC-kalender hebben we zoveel mogelijk activiteiten 
vermeld. Tijdens het schooljaar komen er vaak nog verschillende 
zaken bij. Deze vermelden we in ons ouderportaal Mijnschool.  
U kunt de activiteiten dan overnemen op deze kalender. Dan 
hebt u alles bij elkaar. 

De naam van onze school is KBS De Reinbôge. KBS De Reinbôge is: 

‘De skoalle mei kleur, dêr’t bysûnder gewoan is!’ 
‘De school met kleur, waar bijzonder gewoon is!’ 

Kleur in de betekenis van ‘een school met identiteit’, een 
christelijke identiteit. Ook is ons onderwijsaanbod kleurrijk. Even 
kleurrijk is onze schoolpopulatie. Elk kind is anders, is uniek. Dat 
geldt evengoed voor ouders/verzorgers en teamleden. Samen 
met CBS De Arke vormen we het protestants christelijk basison-
derwijs te Burgum.
De Poppestien: Op deze prachtige locatie in Burgum bieden wij 
kinderopvang en peuteropvang voor kinderen in de leeftijd van 0 
tot 4 jaar. 
BSO de Reinbôge: de BSO is gehuisvest in school en heeft de 
beschikking over 2 groepsruimten en het speellokaal. Daarnaast 
kunnen de kinderen gebruik maken van buitenspeelterreinen.

We wensen u veel plezier met deze IKC-kalender!

Met vriendelijke groet, 

Johannes Douma
Directeur KBS de Reinbôge
Sandra de Vries
Locatiemanager De Poppestien

www.reinbogeburgum.nl • tel. 0511-461791

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

Tytsjerksterad
iel

KBS De Reinbôge
Iikmounewei 61
9251 EW Burgum
Tel. 0511 - 461791
www.reinbogeburgum.nl
reinboge@pcbotdiel.nl

Concept & productie:
AndromedaDESIGN.nl | Drachten



www.reinbogeburgum.nl • tel. 0511-461791

WANNEER GAAN DE KINDEREN NAAR SCHOOL?

Continurooster
8.20 - 14.00 uur 

BSO
We bieden reguliere opvang van maandag t/m 
vrijdag van 7.30-8.30 en van 14.00-18.00 uur.

Groepen 1-2
De kleuters kunnen vanaf 10 min. voor school-
tijd in de groepen worden gebracht. 

Groepen 3-8
Om 8.20 uur gaat de pleinwacht naar buiten en 
mogen de kinderen naar binnen gaan. Om 8.25 
uur gaat de eerste bel en gaan de kinderen die 
nog op het plein zijn naar binnen. Om 8.30 uur 
gaat de tweede bel en beginnen de lessen.
Bij regen mogen ook de kinderen vanaf 8.15 
uur naar binnen.

VAKANTIEROOSTER 2020-2021

Vakantie/ 
vrije dagen Periode

Analysedag team 21 september 

Herfstvakantie 12 oktober t/m 16 oktober

Studiedag team 19 oktober

Studiedag team 17 november

Kerstvakantie 21 december t/m 1 januari

Analysedag team 5 februari

Voorjaarsvakantie 22 februari t/m 26 februari

Pasen 2 april t/m 5 april 

Studiedag team 26 april 

Koningsdag 27 april

Meivakantie 3 mei t/m 14 mei 

Bevrijdingsdag 5 mei

Hemelvaart 13 mei t/m 14 mei

Pinksteren 24 mei t/m 25 mei

Studiemiddag team 
kinderen 12.00 uur 
vrij

3 juni

Analysedag team 11 juni

Studiemiddag team 
kinderen 12.00 uur 
vrij

15 juni

Margedag 9 juli (o.v.v. Elfstedentocht)

Zomervakantie 12 juli t/m 22 augustus 

GROEPSINDELING:

Groep 1-2A  juf Netty Gorter en juf Lisan Kingmaa 
Groep 1-2B   juf Els Swart en juf Hannie de Vries  
Groep 1-2C  juf Aly van der Hoek en juf Lisan Kingma
Groep 3   meester Klaas Politiek en juf Klazina 

Hiemstra
Groep 4A   juf Talina Zandstra en juf Annichje Bosma
Groep 4B  meester Jan de Graaf en  

juf Annichje Bosma

Groep 5  juf Tjitske van der Meer en  
meester Jelmer Tamminga

Groep 6A  juf Roelina van der Wal
Groep 6B  juf Maaike Meindertsma en  

juf Klazina Hiemstra
Groep 7A  juf Henderike Piersma en juf Fera Dam
Groep 7B   juf Renske Prins en  

juf Gerbrich van Wieren
Groep 8  meester Johannes Postma

*   De gymlessen worden gegeven door  
Fera Dam (vakleerkracht gymnastiek)

**   De muzieklessen worden gegeven door  
Marjan van der Zwaag (vakleerkracht 
muziek)

Bewegingsonderwijs
De kinderen hebben hiervoor een speciaal 
meegenomen broekje, t-shirt en gymschoenen 
nodig. Deze gymkleren mogen NIET in school 
achterblijven, maar moeten wekelijks worden 
meegenomen naar school.

Gymnastiek* Muziek**

Dag Tijd Zaal A Week 35 t/m 5 Groep Week 6 t/m 28 Groep

Maandag 08.30-09.15
09.15-10.00
10.00-10.45
10.45-11.30
11.30-12.00
12.00-13.00
13.00-14.00 

5A
6A
6B
7A
pauze
7B
8 

Dinsdag 10:20-10:40  
10:40-11:10  
11:10-11:40  
12:20-12:50  
12:50-13:20  
13:20-14:50

1/2A
1/2B
1/2C
3
4A
4B

10:30-11:00  
11:00-11:30  
11:30-12:00  
12:30-13:00  
13:00-13:30  
13:30-14:00

5
6A
8
7
7
6B

Woensdag 08.30-09.30
09.30-10.30
10.30-11.30
11.30-12.15
12.15-12.30
12.30-13.15
13.15-14.00
13.00-14.00

4A
4B
pauze
1/2A
pauze
1/2B
1/2C
3A 

Donderdag 10:30-11:00   
11:00-11:30   
11:30-12:00   
12:30-13:00   
13:00-13:30   
13:30-14:00 

5
6A
8
7A
7A
6B

10:10-10:40   
10:40-11:10   
11:10-11:40   
12:20-12:50   
12:50-13:50   
13:20-14:50

1/2A
1/2B
1/2C
3
4
4

Vrijdag 08.30-09.15
09.15-10.00
10.00-10.45
10.45-11.30
11.30-12.00
12.00-13.00
13.00-14.00 

5A
6A
6B
7A
pauze
7B
8 



augustus
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Zomervakantie

Zomervakantie

Eerste schooldag

Juf Annichje jarig

 Juf Netty jarig  Juf Renske jarig Swim2play groep 6B, 
1-2A, 3 en 6A

Thema: Wat maakje me 
nu! 24-8 t/m 2-10

Swim2play groep 6B, 
1-2A, 3 en 6A

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 ochtendpauzes zijn van 10.00-10.15 en 
10.20-10.35 uur.
De middagpauzes zijn van 11.45-12.00 en 
12.05-12.20 uur. 

Leerplicht
Alle kinderen in Nederland moeten naar 
school, want onderwijs is onmisbaar in de 
voorbereiding op een zelfstandige positie in de 
maatschappij. Vanaf het begin van de basisschool 
moeten kinderen leren om goed om te gaan 
met het “naar-school-gaan”. Daarom is er de 
leerplichtwet, waarin de belangrijkste spelregels 
rond de leerplicht staan.
De leerplichtwet gaat er van uit dat u als ou-
der/verzorger voor twee dingen zorgt:
• U schrijft uw kind op een school in;
• U zorgt ervoor dat uw kind ook naar die 

school gaat.

Extra verlof en de leerplicht, hoe zit 
dat eigenlijk?
Aanvragen voor verlof moeten schriftelijk bij 
de directie ingediend worden op een speciaal 
bij de directeur verkrijgbaar formulier. Dit 
formulier staat ook op de website van school. 
http://reinbogeburgum.nl/info/formulieren/ 
Nadrukkelijk moet gemeld worden dat u eerst 
toestemming tot het verlof moet hebben 
voordat u eventuele verplichtingen (boekingen) 
aangaat.
Heeft u behoefte aan meer informatie, dan 
is er een uitgebreide folder beschikbaar op 
school. 

U kunt ook contact op nemen met de leer-
plichtambtenaar van de gemeente Tytsjerkste-
radiel, telefoon: 0511- 460763. 

Door het scheppen van een goede sfeer 
en een goede communicatie met de 
ouders denken we schoolverzuim te 

voorkomen. Een adequate reactie in 
geval van schoolverzuim zien we als een 
vorm van bestrijding.

Als uw kind ziek is, dan kunt u dat vanaf ’s mor-
gens 8.00 uur telefonisch bij ons melden. 



september
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– Citotoetsen t/m 18-9
–  NSA-dans groep 3 en 4 

op de Arke

Schoolfotograaf Swim2play groep 6B, 
1-2A, 3 en 6A

– NSA-dans groep 3 en 4
–  NSA groep 6 en 7 

weerbaarheid

Leerlingenraad Swim2play groep 6B, 
1-2A, 3 en 6A

– NSA-dans groep 3 en 4
–  NSA groep 6 en 7 

weerbaarheid

Swim2play groep 6B, 
1-2A, 3 en 6A

Analysedag team – NSA-dans groep 3 en 4
–  NSA groep 6 en 7 

weerbaarheid

MR-vergadering Informatieavond nieuwe 
AR en MR-leden

Swim2play groep 5

– NSA-dans groep 3 en 4
–  NSA groep 6 en 7 

weerbaarheid

Kinderboekenweek t/m  
16 oktober

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

Gerard  
jarig

De Reinbôge in een notendop:

We zijn een veelkleurige Christelijke 
basisschool:
We geven elkaar de ruimte onze Christelijke 
identiteit te beleven en uit de te dragen en
dat op een respectvolle manier.

We werken samen in een sfeer van 
vertrouwen, openheid, veiligheid en 
respect:
In een dergelijke sfeer kan en mag iedereen 
zichzelf zijn. In een dergelijke sfeer voelen onze 
kinderen zich veilig en dat biedt perspectief 
voor ontwikkeling.

Goede communicatie met ouders:
We zijn er trots op dat we kunnen zeggen dat 
ouders onze partners binnen de school zijn.
Samen zijn we verantwoordelijk voor de ont-
wikkeling van het kind.

Ouderparticipatie:
We zien de betrokkenheid van ouders bij de 
school als een absolute voorwaarde.

Zoveel mogelijk onderwijs vanuit de 
onderwijsbehoefte van de kinderen:
Dit betekent in de praktijk rekening houden 
met verschillen. Op De Reinbôge zijn we in 
staat om op 3 niveaus te werken. Onze metho-
den zijn daar ook op afgestemd.

Werken met nieuwe methoden en 
materialen:
In plm. 10 jaar schrijven wij de onderwijsmid-
delen af en worden er nieuwe aangeschaft die 
voldoen aan de nieuwste eisen.

Veel aandacht voor een goede instruc-
tie en zelfstandigheid:
De instructie is direct en effectief met hoge 
verwachtingen ten aanzien van de kinderen.
Zelfstandig werken begint al groep 1 en 2.

Uitstekende zorg voor kinderen  
i.s.m. de ouders:
We onderscheiden ons door een voortreffe-
lijke zorg voor alle kinderen op alle niveaus.



oktober
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Swim2play groep 5

AR- en MR-vergadering – NSA-dans groep 3 en 4
–  NSA groep 6 en 7 

weerbaarheid

Swim2play groep 5

Herfstvakantie

Studiedag team Bijeenkomst  
IKC-coördinatoren

Leerlingenraad Swim2play groep 5

Swim2play groep 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

Groepsdynamisch onderwijs (GDO)
In het schooljaar 2016-2017 hebben wij het 
Groepsdynamisch onderwijsconcept (GDO) 
ingevoerd. Groepsdynamisch onderwijs is een 
integrale en duurzame aanpak om kindwaardig 
en kwalitatief goed onderwijs te realiseren. 
GDO is een vorm van klassikaal adaptief 
onderwijs.
Bij GDO staat het kind in de groep en niet op 
zichzelf, d.w.z. dat een kind zich alleen optimaal 
kan ontwikkelen in nauwe relatie met de groep. 
Het is dus heel belangrijk na te gaan hoe de 
groep het kind vormt en hoe het kind op zijn 
beurt positieve invloed heeft op de groep. Dit 
wederzijds beïnvloedend groepsproces is de 
kern van het GDO.
GDO werkt vanuit drie invalhoeken:

 − Sociaal Sterke Groep – socialisering van de 
groepen;

 − Full Speed Leren – verhoging motivatie en 
zelfsturing van de leerlingen;

 − Sterk Team – afstemming en samenwerking 
tussen leerkrachten.

Concreet zorgt GDO voor meer rust, meer 
motivatie en werkplezier bij kinderen en 
leerkrachten. Ook heeft het hogere opbrengs-
ten en een vergroting van de zorgcapaciteit als 
resultaat.
Ouders participeren hier volop in mee als 
educatieve partners.

Voortdurende scholing van de team-
leden:
Onderwijs is altijd in beweging. Teamleden 
moeten zich door ontwikkelen. Daarom con-
stante scholing onder andere op het gebied van 
leerlingenzorg, management en instructie.

Veel aandacht voor muzikale vorming:
In samenwerking met Keunstwurk en cultuur-
centrum De Wâldsang wordt het muziek- en 
cultuuronderwijs voor de groepen 1 t/m 8 bij 
ons op school verzorgd.
De muzieklessen worden in alle groepen ver-
zorgd door onze vakleerkracht muziek Marjan 
van der Zwaag. Zij maakt hierbij gebruik van de 

methode 123 Zing.
Veel toepassingen in de praktijk door op-
tredens in orkestjes. Voorbeelden hiervan 
zijn o.a.: kerst,  Adopteer een Monument en 
dodenherdenking

Een modern uitgerust gebouw:
Na de renovaties in 1995, 2006, 2008, 2010 
en de herinrichting van het schoolplein in 
2017 staat de school er zeer verzorgd en goed 
uitgerust bij. Het voldoet in ruime mate aan de 
huidige eisen.



november
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Studiedag team

AR- en MR-vergadering Leerlingenraad

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

Gebruik tablets:
In dit schooljaar maken de groepen 4 t/m 8 
voor de vakken rekenen, taal, spelling, woorden-
schat en studievaardigheden gebruik maken van 
tablets en chromebooks. Zij maken dan geen 
gebruik meer van methodeboeken en -verwer-
kingsschriften, maar van digitale leerboeken op 
een tablet.

Natte gymnastiek
De groepen 1 t/m 6 doen dit jaar weer mee aan 
Swim2Play. Swim2Play is een vorm van natte 
gymnastiek om de zwemveiligheid te vergroten. 
Onder leiding van 3 zweminstructeurs worden 
er in drie vakken verschillende bewegingsvor-
men en activiteiten in het water aangeboden. 
De kinderen gaan hiervoor 5 keer naar het 
zwembad.

Aandacht voor drama, natuur,  
techniek en programmeren. 
In de groepen wordt aandacht besteed aan 
drama, natuur en techniek door uitstapjes, het 
gebruik van de Techniektorens, Lego en  
programmeerbare robots. 

Engels:
Dit vak geven we vanaf groep 5. Zo leren 
de leerlingen vroeg om te gaan met een taal 
waarin ze in de praktijk van alle dag veel mee 
in aanraking komen. Het digitale bord speelt er 
een belangrijke rol in.

Fries:
De ontwikkeling van de eigen taal geven we 
gestalte door gebruik te maken van de Fryske 
methode Spoar8.

Een school inclusief kinderopvang:
Sinds de realisering van onze nieuwbouw/reno-
vatie verzorgen we BSO en VSO bij voldoende 
aanmelding. Dit is een voorziening die voor 
veel ouders in een behoefte voorziet. Kinder-
woud voert het uit en met hen gaan we de 
contacten steeds verder uitbouwen.

De oudercontacten:
We streven samen met de afdelingsraad de 
M.R. en de activiteitencommissie naar een zo 
goed mogelijk contact tussen de ouders en de 
school. We denken dit te bereiken door het 
volgende overzicht van contacten:

 − Informatieavond aan het begin van het 
schooljaar;

 − Ouderavond; 



december
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Sinterklaasfeest

Juf Aly jarig

Kerstvakantie Eerste kerstdag

Thema: Later als ik groot 
ben! 28-12 t/m 5-2

Vakantie / Oudjaarsdag

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

 − Inloopmomenten: groep 1 en 2 dagelijks 10 
minuten voor schooltijd. 
Groep 3 iedere dinsdagmiddag van 14.00-
14.15 uur. 
Voor de groepen 4 t/m 6 is er iedere eerste 
week van de maand een vrije inloopweek 
14.00-14.15 uur.

 − 15 minutengesprekken (KSA) in juli (op aan-
vraag). In verband met het belang van deze 
gesprekken worden alle ouders hiervoor uit-
genodigd. Indien u een van de avonden niet 
kunt, dient u dit tijdig aan de leerkracht(en) 
van uw kind(eren) door te geven, zodat daar 
met de planning mee rekening gehouden kan 
worden.

 − Op verzoek contact thuis of op school;
 − Ouderportaal Mijnschool

Leerlingenraad
In het schooljaar 2017-2018 is er een leerlin-
genraad gekomen. In de leerlingenraad zitten 
vertegenwoordigers van de groepen 5 t/m 8. 
Zij vergaderen een keer in de 5 weken met de 
directeur. De leerlingenraad heeft de beschik-
king over een eigen budget. 

Afdelingsraad
KBS De Reinbôge heeft sinds 1 augustus 2011 
een eigen afdelingsraad. Dit is een vertegen-
woordiging van ouders, die lid zijn van de 
vereniging. De directeur betrekt hen bij de 
voorbereiding van beleid (meedenkers) en kun-
nen gevraagd en ongevraagd advies geven op alle 
beleidsterreinen. Twee leden van de afdelings-
raad zijn lid van de ledenraad van de Vereniging. 



januari
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Schoolschaatsen groep 
7 en 8

–  Schoolschaatsen groep 
7 en 8

– AR-vergadering

– Meester Jelmer jarig
– Citotoetsen t/m 5 febr.

–  Schoolschaatsen groep 
7 en 8 

– MR-vergadering

Leerlingenraad Juf Maaike jarig

Juf Klazina jarig Schoolschaatsen groep 
7 en 8

Juf Fera 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 / 31
31: Tineke jarig

De ledenraad bepaalt het beleid van PCBO 
Tytsjerksteradiel. 

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

De activiteitencommissie
Dit is een commissie van ouders die de school 
van harte ondersteunt bij allerlei praktische 
activiteiten. Enkele voorbeelden zijn: het laatste 
schoolweek feest, kerstvieringen, St. Nicolaas-
feest, presentatie van projecten enz.

Welkom
Wij willen graag in alle openheid met u com-
municeren. Dus als er iets is, aarzel dan niet 
naar de betreffende leerkracht of naar de 
directie te stappen. Vaak zijn problemen gemak-
kelijk 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 indica-
tie krijgt over de kwaliteit van de school:

 − leerprestaties (zie daarvoor de schoolgids)
 − inspectieverslagen (zie daarvoor onze 

website)
 − uitslag ouderenquêtes (samenvatting  

beschikbaar)
 − jaarverslag (zie daarvoor onze website)
 − kwaliteitszorgsysteem (zie daarvoor ons 

jaarverslag)
 − schooljaarplan (welke doelen wil de school 

het komende jaar bereiken?)
 − leerlingenenquête (samenvatting beschik-

baar)
 − website scholen op de kaart  

www.scholenopdekaart.nl

Innovatie schooljaar 2020-2021
Voor innovaties wordt verwezen naar het 
Schooljaarplan 2020-2021 en het Schoolplan 
2020-2024.

ICT gebruik
De computer wordt in alle groepen gebruikt. 
Ook maken leerkrachten en leerlingen gebruik 
van digitale schoolborden in alle groepen van 
de school en werken de kinderen van 4 t/m 8 
met een tablet voor de vakken rekenen, taal, 
spelling, woordenschat en studievaardigheden.
Zonder internet kunnen we niet meer. Wel 
wijzen we de kinderen er op, dat we verant-
woord moeten omgaan met internet. We heb-
ben een internetprotocol en we letten erop, 
dat leerlingen zich hier aan houden. Daarnaast 
gebruiken we op alle scholen van onze van 
onze Stichting Cloudfilter en Kliksafe. Het 
filter houdt ongewenste sites met bijvoorbeeld 
porno en geweld tegen. Een verantwoord en 
veilig internetgebruik voor kinderen vormt 

Kerstvakantie /  
Nieuwjaarsdag



februari
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Schoolschaatsen groep 
7 en 8

– Helmoed jarig

– Studiedag team

Swim2play groep 1-2C Juf Hannie jarig

Swim2play groep 1-2C Rapporten mee

Voorjaarsvakantie Juf Lisan 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

Juf Gryte 
jarig

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. Ook is het leuk daar 
foto’s bij te plaatsen. Wilt u dat uw kind niet 
herkenbaar in beeld komt, dan kunt u contact 
opnemen met de directie. 

Opvang buiten de schooluren
De buitenschoolse opvang is binnen onze 
gebouw. De organisatie Kinderwoud heeft de 
beschikking over een eigen ruimte van 130 m2. 
Het is een voorziening waar we als school ook 
heel blij mee zijn. Het was een onderdeel van 
onze nieuwbouw. Voor de tarieven kunt u de 
brochure opvragen op school. 

Wilt u direct contact met Kinderwoud? Het 
telefoonnummer is 0513-610825. Mailen kan 
ook: info@kinderwoud.nl

Activiteiten
De school doet na schooltijd of op de woens-
dagmiddag mee aan verschillende activiteiten. 
We hebben het dan over voetbal, volleybal, 
dammen en schaken. Ook wordt er deelgeno-
men aan de voorleeswedstrijden.
Met de kerken hebben we goed contact. Ook 
onder schooltijd zijn er tal van activiteiten. Er 
worden b.v. toneel- /muziekvoorstellingen be-
zocht. Er is een groot aanbod van activiteiten, 
waar we als school aan mee kunnen doen. Het 
moet leuk zijn, maar het moet natuurlijk passen 
binnen ons onderwijsaanbod. 

Ouderbijdrage
De school vraagt van de ouders eenmaal per 
jaar in januari voor de kinderen een bijdrage. 
De bijdrage is bedoeld voor het betalen van 
kosten die niet gesubsidieerd worden. Dit zijn 
o.a. uitgaven voor feesten als Sint Nicolaas, 
kerst en kosten voor verschillende activiteiten 
in de laatste schoolweek en de projectweken, 

maar ook voor sportmiddagen/schaatsacti-
viteiten.

De hoogte van de bijdrage voor de school-
gaande kinderen is: 
1e schoolgaand kind: € 15,00 2e schoolgaand 
kind: € 10,00 3e schoolgaand kind e.v. € 5,00
Ondanks het feit dat het hier gaat om een 
vrijwillige bijdrage, rekenen we toch graag op 
uw medewerking!

Tijdens de jaarlijkse ledenvergadering/ouder-
avond leggen we verantwoording af over de 
besteding ervan.

Acties 
Meestal kiezen we voor een project van  
‘Edukans’. Het project heeft altijd een relatie 
met onderwijs. 
Daarnaast wordt er incidenteel actie gevoerd 
voor een eigen doel voor de school of een 
goed doel buiten de school.
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Swim2play groep 1-2C KSA-gesprekken 14.15-15.15 NSA-BOEM-
theater groep 5

– Leerlingenraad
– KSA-gesprekken

– Open dag 
– AR-vergadering
– Swim2play groep 1-2C

14.15-15.15 NSA-BOEM-
theater groep 5

Meester Klaas jarig

–  Week van de lente-
kriebels

– Swim2play groep 1-2C

14.15-15.15 NSA-BOEM-
theater groep 5

Juf Roelina jarig

–  14.15-15.15 NSA-
BOEMtheater groep 5 

– MR-vergadering

Swim2play groep 4A, 4B 
en 1-2B

14.15-15.15 NSA-BOEM-
theater groep 5

zo ma di wo do vr za
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7 8 9 10 11 12 13
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28 29 30 31Directeur 
Johannes 
jarig

Schoolfotograaf
Een keer per twee jaar zet een professionele 
fotograaf uw kind op de foto. Alle groepen 
worden elk jaar als klassengroep vereeuwigd. 
De eerstvolgende keer dat de schoolfotograaf 
komt is in september 2020.

Enkele ‘schoolse afspraken’
Veiligheidsbeleid
Wij hebben een integraal veiligheidsplan. U 
vindt daarin gedrags- en pestprotocol, de nood-
zakelijke inspecties, het internetprotocol en b.v. 
schorsing en verwijdering. Elke school heeft 
een ARBO-coördinator, die verantwoordelijk is 
voor het jaarlijkse plan van aanpak en de eva-
luaties. Per 50 leerlingen heeft elke school een 
BHV-er. De BHV’ers zijn ook verantwoordelijk 
voor het Ontruimingspplan.

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 verzekeringsmaatschappijen terecht 
voor een scholierenverzekering. 

Toezicht
Er is 10 min. voor schooltijd en in de pauze 
pleinwacht. Tijdens het binnen komen en het 
uitgaan van de leerlingen is er toezicht op de 
gang. De directeur staat bij het uitgaan buiten 
op het plein en zorgt er voor dat de kinde-
ren ordelijk de school verlaten. Kinderen en 
ouders/verzorgers maken ook gebruik van de 
gelegenheid dingen te vragen of maken zo maar 
even een praatje.

Gedrags- en pestprotocol
De school heeft een gedrags- en pestproptocol. 
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 af-
spraak is, dat dit geen klikken is! Op de website 
van school is een meldknop aangebracht om dit 
te melden. (M5)

Schoolregels 2020-2021
1.  Wij gaan correct met elkaar om.
2.  Wij gaan prettig met elkaar om.
3.  Ik lever een bijdrage aan een prettige  

omgang.
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Juf Talina jarig Goede Vrijdag

Tweede Paasdag Thema: Zig zag door de 
Zoo! 6-4 t/m 14-5

–  14.15-15.15 NSA BOEM-
theater-presentaties 

– AR-vergadering

Swim2play groep 4A, 4B 
en 1-2B

Leerlingenraad –  Adopteer een Monument
–  Swim2play groep 4A, 4B 

en 1-2B

Eindtoets groep 8 Eindtoets groep 8 Eindtoets groep 8 Koningsspelen

Studiedag team Koningsdag Swim2play groep 4A, 4B 
en 1-2B

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

Kinderwoud locatie  
de Poppestien

Voor de kinderen is het elke dag een mooie 
dag als de kinderen in alles wat we doen cen-
traal staan. In onze zorg en aandacht, in onze 
activiteiten, in onze inrichting. Pas als een kind 
zich veilig en vertrouwd voelt kan een kind zich 
ontplooien.
We bieden het kind volop mogelijkheden om 
de wereld te ervaren en te ontdekken, om 
zo het kind een stimulans te bieden in zijn 
ontplooiing en ontwikkeling. Dit doen we 
door het bieden van een op het kind gerichte 
kleurrijke speel/leeromgeving met een divers 
aanbod van passende activiteiten welke gericht 
zijn op de verschillende ontwikkelingsgebieden 
(cognitief, emotioneel, sociaal, motoriek, taal, 
creatief) van het kind.
Bij Kinderwoud staan we voor de wijze van 
het spelend leren. Wij zijn er namelijk van 

overtuigd dat kinderen zich willen ontwikkelen, 
ze willen leren en ontdekken en dat ze nieuws-
gierig zijn. Onze rol is om ze een stimulerende 
omgeving te bieden en de ruimte om zich 
hierin te bewegen. In onze optiek bieden wij 
de kinderen daarmee een lerende omgeving 
zonder dat de kinderen dit zelf in de gaten heb-
ben. Zij zijn vooral lekker aan het spelen met 
hun vrienden. Met de aangeboden activiteiten 
en door de geboden beleving en ervaring leren 
de kinderen op informele wijze. Kinderwoud 
hecht groot belang aan de kracht van dit infor-
meel leren. Op deze manier beleven kinderen 
veel plezier in de opvang van Kinderwoud.

De Poppestien

Kinderwoud thema’s ’20/21 

WAT MAAK JE ME NU! 

Van 24 augustus tot en met 2 oktober 
Tijdens dit thema staat voeding centraal niet 
alleen qua kennis maar ook de praktijk. 
Kennis over voeding: ken jij de groenten, wat 
zijn vergeten groenten, wat is gezond? 
Zelf maken: koken dus. Hoe maak je nu eigen-
lijk het eten klaar? Wat is je lievelingsrecept?

Eerste 
Paasdag

Op het kinderdag- 
verblijf werken:
Bianca Jongsma
Jikke Lijklema
Roelofke Teijema
Anna Braaksma
Alie Poeze
Hilde Jorritsma

Anja Wijma
Maaike Akkerman

Op de peuteropvang 
werken:
Tetsje Wijma
Alida Munsterman
Klaske Koops
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Meivakantie Bevrijdingsdag

Meivakantie Hemelvaartsvakantie

Citotoetsen t/m 4 juni – NSA EHBO groep 8 
– Avond4daagse

Avond4daagse Avond4daagse –  Swim2play groep 4A, 4B 
en 1-2B 

– Avond4daagse

Tweede Pinksterdag Pinkstervakantie – Citotoetsen t/m 11 juni
– AR- en MR-vergadering

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

Meester 
Jan jarig

Talent: zijn de kids echte chef-koks? Zitten er 
barmannen in je groep en obers? Wellicht is 
het tijd om uit te zoeken hoe een restaurant 
werkt? Misschien maak je wel een heus restau-
rant en komen de ouders eten...

LATER ALS IK GROOT BEN!
Van 28 december tot en met 5 februari 
Eigenlijk speekt de titel voor zich! We nemen 
de kinderen mee naar de toekomst. Wellicht 
hebben ze dan een beroep gekozen of een 
talent ontwikkeld! Van beroepen tot spor-
ters, kunstenaars… Welke talenten heeft jou 
groep? Welke beroepen interesse hebben ze? 
Onderwerpen die aan bod kunnen komen zijn: 
hulpdiensten, werken met dieren, wereldbe-
roemd, banenmarkt, 20 jaar later.

ZIG ZAG DOOR DE ZOO!
Van 6 april tot en met 14 mei 
We ontdekken het dierenrijk van de Noord-
pool tot het tropisch Regenwoud. Tijdens dit 
thema leren de kinderen alles over de rijke 
dierenwereld. In de Zoo kom je allerlei dieren 
tegen, van groot tot klein, van angstaanjagend 
tot heel knuffelbaar. Hoe komen de dieren 
in de dierentuin terecht en waar horen ze 
eigenlijk te wonen? Waarom zijn ze hier? Wie 
verzorgt ze? Dieren zijn er in alle vormen en 
maten. Welke dieren wonen er bij jou thuis?

EXPEDITIE ZONNESCHIJN
Zomervakantie | Van 12 juli tot en met 
20 augustus.
De titel zegt het al; we dwingen zonneschijn 
af! Een vrolijk, zomers thema waarin we gaan 
genieten van het mooie weer! Het is tenslotte 
vakantie. Een hoop vrolijke en zomerse activi-
teiten komen tijdens dit thema aan bod. 

Schoolartsendienst
Wij zijn aangesloten bij de GGD Fryslân,  
Postbus 612, 8901 BK Leeuwarden  
(088-2299444, jgz@ggdfryslan.nl). Als u vragen 
hebt over de gezondheid van uw kind, dan kunt 
u contact opnemen met de GGD.
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NSA EHBO groep 8 Meester Drewes jarig Studiemiddag team 
leerlingen 12 uur vrij

NSA EHBO groep 8 Leerlingenraad Studiedag team

– NSA EHBO groep 8
–  Studiemiddag team 

leerlingen 12 uur vrij

Rapporten mee

– Juf Els jarig
–  KSA-gesprekken op 

aanvraag t/m 25 juni

AR- en MR-vergadering

zo ma di wo do vr za
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  Vaderdag

Centrum Jeugd en Gezin(CJG)
Kinderen opvoeden is erg leuk, maar niet altijd 
gemakkelijk. Bij het CJG kunt u terecht voor 
alle informatie over opvoeden en opgroeien. 
Alle kennis onder één dak. Van jeugdgezond-
heidszorg tot cursussen voor ouders en 
opvoeders. 

De medewerkers van de Jeugdteams onder- 
steunen gezinnen op zeer uiteenlopende ge-
bieden. Denk hierbij aan opvoedkundige hulp, 
maar ook aan een aanvraag voor diagnostiek 
of een PGB (Persoonsgebonden Bugdet). Er 
wordt gewerkt met één vast contactpersoon 
vanuit één plan voor één gezin. Daarbij werken 
de medewerkers nauw samen met onder 
andere huisartsen, consultatiebureaus, scholen 
en vrijwilligersorganisaties.
U kunt meer informatie krijgen via de IB-er of 
rechtstreeks contact opnemen: 
www.cjgachtkarspelen-tytsjerksteradiel.nl                   
www.tichtbyelkoar.nl Telefoon 088 - 533 53 33

Vertrouwenspersoon
Als u een klacht hebt, dan willen we dat graag 
horen. Soms is er een klacht, die u niet met de 
leerkracht of de schoolleiding wilt bespreken. 
U kunt dan rechtstreeks contact opnemen met 
de vertrouwenspersoon van PCBO Tytsjerk-
steradiel. Dat is Mariska Hartman. U kunt haar 
bereiken op telefoonnummer 0511-475145.
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Coby jarig Laatste schooldag  
13.00 uur vrij

Margedag

– Zomervakantie
– Juf Henderike jarig
–  Thema: Expeditie  

Zonneschijn 12-7 t/m 20-8

Juf Rixt jarig

– Zomervakantie 
–  Meester Johannes 

Postma jarig

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

Juf Tjitske 
jarig

Juf 
Gerbrich 
jarig

Adressen:

Schoolleiding
Directeur:  Johannes Douma 

Tel. 0511-461791 (werk),  
06-53609998 (privé)

Plv. directeur: Gryte Otter

Schooladres
KBS De Reinbôge 
Iikmounewei 61
9251 EW Burgum
Tel. 0511-461791
reinboge@pcbotdiel.nl

Voorzitter en secretaris MR
Mevrouw K. van der Vliet-Wevers  
Tel. 0511-482544
Mevrouw A. van der Hoek. Tel. 0519-720231

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

Voor alle andere adressen: zie de schoolgids.

De Poppestien
Locatiemanager: Sandra de Vries
Bezoekadres:
Meester W.M. Oppedijk van Veenweg 7,  
9251 GA Burgum
Tel. 0511-465411



Op ’e Reinbôge yn Burgum fiele wy ús o sa thús,
Want hoe âld as wy ek binne, dizze skoalle is fan ús.

 
Refrein

Hee, hee, Reinbôge, do likest sa gewoan.
Hee, hee, Reinbôge, mar do stiest boppe oan.  

Hoi!!
 

Lykas alle Reinbôg’ kleuren foarmje wy in bûnt gehiel.
Jonges, famkes, grutten, lytsen, sêft as bûter, hurd as stiel.

 
Refrein

Hee, hee, Reinbôge, do likest sa gewoan.
Hee, hee, Reinbôge, mar do stiest boppe oan. 

Hoi!!

Tytsjerksterad
iel

www.reinbogeburgum.nl • tel. 0511-461791KBS de Reinbôge is onderdeel van PCBO Tytsjerksteradiel

Het Reinbôge lied


