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Start skoaljier 2015-2016 
Moandei 17 augustus 8:30 oere gean de skoaldoarren foar alle bern en âlden wer 
iepen! 

Mar leafst 6 juffen stean klear om elts wolkom te winskjen.  
De skoalle is ynrjochte en de âlden mei mei harren bern in `foto-juf-syk`spul 

dwaan. Rûn 9 oere giet de bel en gean de bern nei harren eigen lokaal. Foar de 
âlders stiet der dan ik bakje kofje as tee klear yn de mienskipsromte. 
 

Gouden dagen 
Ook dit schooljaar starten we weer met de gouden dagen. 

Dagen waarin we veel aandacht besteden aan de 
groepsvorming, sfeer e.d.  
Op woensdag is de afsluiting hiervan met een picknick. De 

kinderen hoeven deze ochtend geen fruit en drinken mee. 
Wel graag een kleedje mee nemen. 

 
 
Omgekeerd oudergesprek 

Op dinsdagavond 1 september vinden de eerste oudergesprekken plaats. Deze 
keer is dat een omgekeerd oudergesprek. Dat wil zeggen dat de ouders de 

leerkrachten vertellen oven hun eigen kind. Van te voren krijgen de ouders een 
formulier mee om in te vullen. Dit formulier kan een handvat voor het gesprek 

zijn. 
 
Skoaljier 2015-2016 

Hjirbij nochris it roaster: 
 

2015-2016 Groep 1, 2, 3, 4 Groep 5, 6, 7, 8 

Maandag o. Sepkje  Gineke/Inge 

             mid.  Sepkje (gr. 1, 2 vrij) Gineke 

Dinsdag o. Sepkje/Paulien Gineke 

               mid. Sepkje  Gineke 

Woensdag o. Sepkje/Marjolein/Paulien Gineke/Inge 

Donderdag 

o. 

Marjolein/Paulien Gineke/Inge 

                  

mid. 

Marjolein  Gineke 

Vrijdag o. Marjolein/Paulien Ant/Inge 

                mid.  Ant 

 

Directeur Arnold Oosterdijk is wisselende dagen op school  
Gretha Rijpstra is Intern Begeleider (wisselende dagdelen aanwezig) 
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Ant verricht op woensdagochtend haar taken als locatiecoördinator(niet eerste 2 

weken) 
Gymnastiek vanaf oktober tot mei: onderbouw maandagochtend in Mantgum 

                                                                bovenbouw donderdagmiddag 
met/in Weidum 
Woensdagochtend wisselen Sepkje(even weken) en Marjolein(oneven weken) 

Paulien en Inge zijn onderwijsassistenten, zij werken van 9:00 uur tot 12:15 uur 
Dinsdagmiddag: groep 3  t/m 5 GVO, groep 6 t/m 8 HVO 

Woensdagochtend: alle groepen om de week muziekles. 
Donderdagmiddag: groep 1 t/m 4 Schoolzwemmen in Leeuwarden. Terug in 
Jorwert 15:45 uur. 

 
 

Vakanties en vrije dagen Schooljaar 2015-2016      
Herfstvakantie              17 okt. t/m 25 okt.  

Gearhingdag                 25 november 
Kerstvakantie               19 dec. t/m 3 jan. 2016 

Voorjaarsvakantie         27 feb. t/m 6 maart 
Paasvakantie                25 maart t/m 28 maart 
Koningsdag                  27 april 

       +                                  t/m 
Meivakantie                                8 mei 

Pinksteren                    16 mei 
Lang weekend               24 juni t/m 27 juni 
Zomervakantie              15 juli t/m 21 augustus 

 
Ouderhulpformulier 

Natuurlijk kunnen we niet zonder hulp van ouders. De Activiteiten commissie 
heeft weer in intekenlijst gemaakt voor allerhande klusjes. Deze wordt in één 
van de komende weken meegegeven. We ontvangen ze graag allemaal retour. 

 
Snappet 

Afgelopen woensdag zijn we op cursus geweest over het werken met de tablets 
van Snappet. We zijn nog enthousiaster geworden en kunnen bijna niet wachten 
om te beginnen…….. zou dat met de kinderen ook zo zijn?? 

Tot maandag!! 
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