VOORWOORD

In deze jaarkalender vindt u een overzicht van de activiteiten
zoals die gepland staan voor het schooljaar 2017/2018.
Dit is een praktische aanvulling op de schoolgids/ IKC-gids, die
geldig is tot 31 juli 2018.
Het is mogelijk dat data, die op deze kalender vermeld staan,
kunnen veranderen, maar daarvan stellen wij u via de
nieuwsbrief zo spoedig mogelijk op de hoogte.
Sinds september 2017 is het Integraal Kindcentrum Johan
Willem Friso een feit. We werken samen met Sinne
Kinderopvang Leeuwarden, die dagopvang, speelleergroep en
BSO aanbiedt in het gebouw.
Wij zullen steeds meer naar buiten treden als één organisatie.
Deze kalender heeft vooral nog betrekking op de
schoolactiviteiten.
Wij hopen, dat u veel gebruik zult maken van deze kalender!

Met vriendelijke groet,
Het team van de Johan Willem Frisoschool

Directie Johan Willem Frisoschool:
Helga de Graaf
Telefoon: 058 2127623

Directeur

Mevrouw H. de Graaf en mevrouw D. Turkstra (IB-er) zijn eerste aanspreekpunt
voor ouders en leerlingen. Zij zijn op school aanwezig van maandag t/m vrijdag.
Uiteraard kunt u ook altijd terecht bij de groepsleerkracht van uw kind.
Naast het management zijn er de volgende functies:
Baukje Bijma
Jan de Boer
Dukke Turkstra
Jasper Visser
Ilma Pieters
Margriet Klaver
Mellina van der Valk
Baukje Bijma
Welmoed Wigarda
Anneke van Heeringen

coördinator onderbouw
coördinator bovenbouw
IB-er
coördinator ICT
coördinator taal
coördinator gedrag
specialist “het jonge kind”
specialist “het jonge kind”
interne cultuur coördinator
coördinator rekenen

Medezeggenschapsraad Johan Willem Frisoschool:
Namens de ouders:
Christien Jaspers
Liesbeth Foekema
Matthijs Dijkstra
Namens het personeel:
Ilma Pieters
Rinske Bouma
Siebe Katsma
Ouderraad Johan Willem Frisoschool:
Contactpersoon:
Jan Cees Stork (voorzitter)
Janna Anjema
Arjen Buijse
Gijs Engels (secretaris)
Saskia Kar
Elianne Siks
Mirjam van der Sloot
Anne Smalen
Marije Tolsma
Mariska Vaartjes
Namens het personeel:
Ypie Ruiter
Baukje Bijma-Dansen

Vakantierooster 2017-2018
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Goede Vrijdag en Pasen
Meivakantie
Rondom Hemelvaartsdag
Rondom Pinksteren
Zomervakantie 2017

:
:
:
:
:
:
:
:

23 oktober t/m 29 oktober 2017
25 december 2017 t/m 7 januari 2018
26 februari t/m 4 maart 2018
30 maart t/m 2 april 2018
27 april t/m 13 mei 2018
10 en 11 mei 2018
21 mei 2018
20 juli t/m 2 september 2018

Vrije dagen (studiedagen personeel):
Maandag 18 september 2017
Maandag 5 oktober 2017 (vanaf 12.00 uur!)
Donderdag 16 november 2017
Woensdag 17 januari 2018
Maandag 5 maart 2018
Vrijdag 1 juni 2018

Mocht er een Elfstedentocht komen, dan vervalt de vrije dag op 1 juni 2018.
Met bovenstaande vakantie- en verlofdagen voldoen we aan het vastgestelde
aantal uren onderwijstijd.
De school begint na de zomervakantie op maandag 3 september 2018.

De ouderraad
De ouderraad (OR) van de Johan Willem Frisoschool zet zich in voor alle
kinderen. De taken van de OR zijn o.a.:
- Het organiseren van en ondersteunen bij activiteiten rondom school
- De financiële budgettering van allerlei zaken die ten goede komen aan de
kinderen, maar buiten het normale budget van de school vallen.
De OR komt zo’n zes keer per jaar bij elkaar om de wensen vanuit het team
voor onderwijsondersteuning te inventariseren en om activiteiten te
organiseren voor alle kinderen. Deze activiteiten brengen vaak kosten met zich
mee, welke niet betaald worden door de overheid.
Uw ouderbijdrage helpt ons het leren nog leuker te maken.
Uw ouderbijdrage helpt ons om ieder jaar activiteiten te organiseren. De
ouderbijdrage is vrijwillig. Voorbeelden van activiteiten:
- Sinterklaascadeautjes
- Kerstviering
- Schoolschaatsen, schoolreisjes, Koningsspelen
- Projectweek
- Versnapering tijdens de avondvierdaagse
- Afscheid groep 8
Ouderbijdrage
Wij vragen van u dit jaar een bijdrage van €18,00 per kind per schooljaar, u
krijgt medio oktober van ons een betalingsverzoek. Als uw kind later op school
komt wordt het bedrag aangepast.
De toelating van leerlingen wordt niet afhankelijk gesteld van het betalen van
de ouderbijdrage.
Vragen over de ouderbijdrage kunt u stellen aan de penningmeester.
U mag meer bijdragen
Wij willen graag samen met school en ouders een fijne schooltijd voor alle
kinderen realiseren. Kunt u meer missen dan 18 euro? Dan kunt u met een
bedrag van bijvoorbeeld 20 euro of hoger een ander gezin ondersteunen. U
helpt dan als maatje een ander gezin, dat de ouderbijdrage eigenlijk niet kan
missen.
Stel gerust uw vraag aan iemand van de ouderraad
Wij helpen u graag. U kunt ook een mail sturen aan de OR: or@jwfschool.nl

Of via de info@jwfschool.nl
Overige kosten
Overzicht van de overige kosten per schooljaar, naast de vrijwillige
ouderbijdrage (dit zijn richtbedragen)
Schoolreis groepen 1 en 2
18,00 euro
Schoolreis groepen 3 en 4
21,00 euro
Schoolreis groepen 5, 6 en 7
25,00 euro
Schoolkamp groep 8
85,00 euro
Schoolschaatsen groepen 4 t/m 8
13,00 euro

Optioneel
Avond4daagse
Schoolfotograaf

6,00 euro
afhankelijk van uw bestelling, een
complete set foto’s kost ongeveer
9,00 euro

Vervolgonderwijs
In juli 2017 zijn er 27 leerlingen naar het voortgezet onderwijs uitgestroomd.
Hieronder een overzicht waar de kinderen naar toe zijn gegaan:
Vmbo bl
Vmbo kl
Mavo/vmbo tl
Havo
Vwo/gymnasium

:
:
:
:
:

5
5
4
7
6

Continurooster op de JWF het 5 gelijke dagen model
Met ingang van het schooljaar 2015-2016 zijn wij overgegaan op andere
schooltijden. Wij zijn van mening dat het continurooster bijdraagt aan een
rustiger invulling van de lesuren. Elke dag is voor alle kinderen nu gelijk. Alle
groepen gaan dan iedere dag van 8.30 tot 14.00 uur naar school.
De groepen 3 tot en met 8
Alle kinderen in de groepen 3 tot en met 8 hebben een ochtendpauze en een
middagpauze van een kwartier. De kinderen hebben dan tijd om lekker buiten
te spelen. Tussen 9.45 en 10.30 en tussen 11.45 en 12.30 hebben de kinderen
van groep 3 tot en met 8 pauze hun pauze. Hiervoor is een rooster gemaakt.
Daarnaast is er voor alle groepen een kwartier tijd om met elkaar te eten in de
klas.
De groepen 1 en 2
De groepen 1 en 2 zijn binnen op het tijdstip van de pauze van de groepen 3 tot
en met 8. Zij kunnen op de andere momenten heerlijk buiten spelen.
Het overblijven
De kinderen eten in de groep, met de eigen leerkracht. Voor het eten geven we
gelegenheid voor een kort moment van stilte, waarna we samen beginnen met
eten. Na het eten gaan de groepen 3 t/m 8 naar buiten. Het buiten spelen is
onder toezicht van leerkrachten, onderwijsassistenten en stagiaires.
Het zal weleens voorkomen dat de leerlingen bij slecht weer tussen de middag
niet naar buiten kunnen. Op deze momenten zullen de kinderen zich met
diverse materialen in de klas vermaken of er wordt naar een filmpje gekeken.
Het is dus echt wel pauze voor de kinderen.
Regels
Melk, karnemelk, yoghurtdrink, ranja en vruchtensap zijn toegestaan. Water
kan natuurlijk ook. Drinken altijd in een flesje of een beker met een draaidop
meegeven. In het kader van duurzaamheid liever geen pakjes drinken (dit i.v.m.
de hoeveelheid afval). Het is de bedoeling dat uw kind brood met beleg
meeneemt. We hopen dat u aandacht aan ‘gezond en gemakkelijk eetbaar’ wilt
geven. Brood in een bakje meegeven en de beker en het bakje duidelijk
voorzien van naam. Een stukje ontbijtkoek of crackers mogen ook. Dus geen
croissants, chocoladebroodjes of worstjes. We hopen dat u aandacht aan
‘gezond en gemakkelijk eetbaar’ wilt geven.

Hygiëne
Kinderen die gewend zijn om voor het eten de handen te wassen krijgen hier
de gelegenheid voor. We verplichten het niet. Natuurlijk heeft de leerkracht
een open oog voor kinderen met vieze handen.
Pauze voor de leerkrachten
Voor de leerkrachten is er tijdens de dag een kwartiertje pauze ingepland.
Soms is dit in de ochtendpauze en soms in de lunchpauze. Daarnaast is er een
verplichte rust direct om 14.00 uur. We vragen u dan ook om aan het einde van
de schooldag geen gesprekjes met de leerkrachten aan te knopen. U kunt
daarvoor een afspraak maken.
Eten en drinken
We hanteren het begrip gezonde voeding bij de pauze en bij de lunch. In de
ochtendpauze staat fruit eten centraal. Als dit problemen oplevert kan een
gezond alternatief worden meegenomen.
We doen tijdens de middaglunch een beroep op u om niet meer mee te geven
dan wat de kinderen normaal eten. Dan staat brood centraal (geen fruit en
geen koek). We stimuleren de kinderen om het meegebrachte eten op te eten.
Als dit na aandringen niet lukt, maken we er geen drama van. Het overgebleven
eten gaat altijd weer in het bakje mee naar huis, zodat u kunt zien wat uw kind
gegeten heeft en kunt bekijken of de hoeveelheid goed is. Als uw kind
problemen met het eten heeft kunt u dat altijd even met de leerkracht
bespreken.
De bakjes en bekers kunnen ’s morgens in de daarvoor bestemde kratten
worden gedaan - deze staan in de klas - of op het aanrechtje in de klas.
Informatie
Goede communicatie is ook van belang bij het overblijven. Soms is het goed dat
bepaalde informatie over uw kind bekend is. Meld dit aan de leerkracht, voor
zover dit nog niet bekend is. Te denken valt aan: medicijngebruik, allergieën,
dieetzaken, etc.
Andersom kan het zijn dat er met uw kind tijdens het overblijven zich iets heeft
voorgedaan waarvan u op de hoogte moet worden gesteld. U mag verwachten
dat de leerkracht hierover contact met u opneemt.

Voor het schooljaar 2017-2018 hebben we de volgende groepsindeling gemaakt:
Groep
1a

1b

2a

2b

3a

4a

4/5b

5a

6a

Leerkracht

Dagen

Plaats

M.van der Valk
(Juf Mellina)
E.Ytsma
(Juf Elly)

Wo-Do-Vr

Beneden

R.Bouma
(Juf Rinske)
S.de Witte
(Juf Simone)
M.Klaver
(Juf Margriet)
F.ter Stege
(Juf Freda)
B.Bijma
(Juf Baukje)

Ma-Di-Wo

T.Tönjes
Juf Thea
M.Bouma
Juf Marloes

Ma-Di-Wo

W.Wigarda
(juf Welmoed)
A.van Heeringen
(juf Anneke)

Ma-Di-Wo-Do*

S.Sijbrandij
(juf Sandra)
Y.Ruiter
Juf Ypie

Ma-Di

S.Katsma
(meester Siebe)
Y.Slof
Juf Yvonne

Di-Wo-Do-Vr

A.Visser
(Juf Agnes)
M.Klaver
Juf Margriet

Ma-Di-Wo

K.Andringa
(Juf Karin)
A.van Heeringen
(Juf Anneke)

Wo-Do-Vr

Ma-Di
Beneden

Do-Vr*
Vr*
Wo-Do*-Vr

Beneden

Ma-Di-Do*
Beneden

Do-Vr
1e verdieping school
Lokaal midden

Do*-Vr
1e verdieping school
Lokaal rechts

Wo-Do-Vr
1e verdieping school
Lokaal links

Ma

2e verdieping school
Lokaal midden

Do-Vr

Ma-Di

2e verdieping school
Lokaal links

6/7b

7a

8

M.Bijma
Juf Margriet
J.Potjewijd
Juf Jolanda

Ma-Di-Vr

I.Pieters
(juf Ilma)
J.Visser
(meester Jasper)

Wo-Do-Vr

J. de Boer
(meester Jan)
J.Visser
(meester Jasper)

Ma-Di-Wo-Vr*

Lokaal beneden in de kerk

Wo-Do
Lokaal beneden in de kerk

Ma-Di
Lokaal boven in de kerk

Do-Vr*

*: ivm taak- en/of urencompensatie worden de met * gemarkeerde dagen afwisselend door
betrokken leerkrachten ingevuld.

Functieverdeling voor het schooljaar 2017/2018
Functie
Onderwijsassistent

naam
P. Timmerman
(juf Pleun)

ICT coördinator

J.Visser
(Meester Jasper)
I.Pieters
(juf Ilma)

Taalcoördinator

Rekencoördinator
Specialisten “Het jonge kind”

Gedragsspecialist
Remedial Teaching
( RT)
Onderbouwcoördinator
Bovenbouwcoördinator

dagen
Ma-Di-Do-Vr

A.van Heeringen
(Juf Anneke)
M. van der Valk
(juf Mellina)
B. Bijma
(juf Baukje)
M.Klaver
(Juf Margriet)
J. de Jong
(juf Jeannette)

Di en Wo

B. Bijma
(juf Baukje)
J. de Boer
(meester Jan)

Directeur

H. de Graaf
(juf Helga)

Ma-Di-Wo-Do-Vr

Intern Begeleider

D.Turkstra
(Juf Dukke)

Ma-Di-Wo-Do-Vr

De Johan Willem Frisoschool
is één van de achttien scholen van de
Vereniging voor Protestants Christelijk Basisonderwijs
in de gemeente Leeuwarden e.o.
www.pcboleeuwarden.nl

