COMMISSIES EN WERKGROEPEN

GGD FRYSLÂN

Medezeggenschapsraad
Het is wettelijk verplicht dat elke school een
Medezeggenschapsraad (MZR) heeft. De taken van de MZR
bestaan uit: meedenken, meepraten, meebeslissen en een
controlerende taak. De MZR heeft advies- en
instemmingsrecht. Onze MZR draait ook mee in de
gezamenlijke medezeggenschapsraad (GMR) van alle scholen
van stichting PCBO Smallingerland. Hier geldt hetzelfde
principe van functioneren als op schoolniveau, alleen
worden hier voorstellen tot besluit beoordeeld en/of mee
ingestemd op verenigingsniveau, dus voor alle basis- en
speciale basisscholen van stichting PCBO Smallingerland. De
MZR/GMR is dus mede verantwoordelijk voor het welzijn van
de leerlingen en het team/de teams en het beleid van PCBO
Smallingerland.
Ook het mee bewaken van de kwaliteit van het onderwijs
behoort tot de taken.
Momenteel bestaat de MZR uit:
Ouders:
Dieneke Messink, voorzitter
Herman Been
Alie Prins
Namens het team:
Petra Struiksma/Jan Wander Kars
Nienke Boschma
Lian Kootstra

Uw kind en de jeugdgezondheidszorg
De jeugdgezondheidszorg volgt de gezondheid en
ontwikkeling van kinderen van 0 tot 19 jaar. De GGD is
partner binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin.
Alle kinderen ontvangen op 5-jarige leeftijd en in groep 7 een
uitnodiging voor een gezondheidsonderzoek door de
doktersassistent, arts of verpleegkundige. Voorafgaand aan
het onderzoek ontvangen de ouder(s)/verzorger(s) een
vragenlijst.
5-jarige kinderen
Dit onderzoek bestaat uit een uitgebreid lichamelijk
onderzoek en een gesprek over opvoeding, gedrag en
gezondheid, zoals groei, motoriek, spraak en taal.
Groep 7
Dit is een onderzoek van de lichamelijke groei en een
gesprek over opvoeding, gedrag en sociale ontwikkeling.

Schoolcommissie
De schoolcommissie komt gemiddeld eenmaal per zes weken
bijeen. De schoolcommissie ondersteunt bij activiteiten op
school.
Momenteel bestaat de schoolcommissie uit:
Marten van der Velde, voorzitter
Mieke Rijnbeek
Samantha Koster
Klasien Koonstra
Femke de Vries
Alyanne Salverda is namens het team vertegenwoordigd in
de schoolcommissie.
Identiteitscommissie
De identiteitscommissie bestaat uit leerkrachten en ouders
van de voormalige De Bernebrêge en It Maitiidslibben.
Opdracht is er voor te zorgen dat zowel de algemeen
levensbeschouwelijke als de christelijke identiteit
herkenbaar zijn in de samenwerkingsschool.
Momenteel bestaat de identiteitscommissie uit:
Trienke Corpier
Grietje Schriemer
Petra Struiksma
Jan Wander Kars

Ouders, kinderen of de school (in overleg met ouders)
kunnen bij vragen of zorgen altijd terecht bij de
jeugdgezondheidszorg voor een extra onderzoek of een
gesprek. U kunt zelf contact opnemen met de jeugdarts of
jeugdverpleegkundige van GGD Fryslân
Jeugdgezondheidszorg via 088 22 99 444. Mailadres:
jgz@ggdfryslan.nl
Voor vragen omtrent opvoeding e.d. kunt u terecht bij Carins
Sinds 1 januari 2019 zijn het Wmo-loket, de gebiedsteams
van het Centrum voor Jeugd en Gezin en het Ping-loket van
de gemeente Smallingerland samen één nieuwe organisatie:
Carins. Voor wie is Carins er?
In de gemeente Smallingerland is Carins dé plek voor
iedereen die informatie, hulp of ondersteuning zoekt bij:
- opvoeden en opgroeien
- zorg, wonen en welzijn
- inkomensvragen en schuldproblematiek
- meedoen en jezelf kunnen redden in de maatschappij
Zie ook: https://www.carins.nl/
Contactpersoon voor onze school is Dagmar Vrieswijk.

STICHTING LEERGELD is SAM&
Sam& is per 1 januari 2021 officieel de opvolger van Kindpakket
in onze gemeente. Net als Kindpakket is Sam& een
aanvraagportal waarop ouders en intermediairs voorzieningen
kunnen aanvragen voor kinderen uit niet-financieel
daadkrachtige gezinnen. Denk bijvoorbeeld aan schoolreisjes,
zwemles, voetbalcontributie of gitaarles.
Sam& richt zich op ouders/verzorgers van schoolgaande
kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar. Zij kunnen, mits aan de
criteria wordt voldaan, rekenen op steun van Sam&.
Criteria: Voor gezinnen : met een laag inkomen die woonachtig
zijn in de gemeente waar Sam& werkzaam is en die hun kosten
niet of gedeeltelijk vergoed krijgen via bijzondere bijstand,
tegemoetkoming in studiekosten of een andere regeling die hun
kosten pas op een later tijdstip vergoed krijgen.
Het aanvragen van een financiële ondersteuning kan via
samenvoorallekinderen.nl en moet door de ouders/verzorgers
worden gedaan en gaat dan via de route van Sam& zijn weg
volgen.

SWS De Leister Igge
Healwei 3
9218 RH Opeinde
0512-372400
leisterigge@pcbosmallingerland.nl
www.swsdeleisterigge.nl

Geachte ouder(s)/verzorger(s),
Met trots presenteren wij u de kalender en informatiegids van
samenwerkingsschool De Leister Igge. In Opeinde beginnen we
aan het vijfde schooljaar met De Leister Igge als onderdeel van
een Integraal Kind Centrum.
De schoolkalender verschijnt apart van deze informatiegids. Op
de kalender staan de tot nu toe geplande activiteiten, vrije
dagen en schoolvakanties voor het komende schooljaar.
Uiteraard kunt u de jaarkalender vullen met activiteiten die er
in de loop van het jaar bij komen. Deze kunt u vinden op de
informatiebrieven die verspreid worden. De informatiebrief
kunt u ook terugvinden op onze website. We hopen dat de
kalender een centraal plekje mag krijgen bij u thuis zodat u de
belangrijkste data bij de hand hebt.
In onze informatiegids staat de meest relevante informatie
voor de school. Daarnaast kunt u op de website de schoolgids
lezen, hierin staat nog meer informatie.
Voor een snelle communicatie met ouders gebruiken we de
Parro-app.

Namens het team van De Leister Igge,
Henk de Vries, directeur

ZIEK MELDEN
Als uw kind ziek is en dus niet op school kan komen, dan dient
u dit zelf (niet via broertjes/zusjes) voor schooltijd door te
geven via de Parro-app aan de leerkracht of via de telefoon:
372400.

GROEPSBEZETTING
Leerkracht

Maandag

Dinsdag

Lidewij

Groep 1

Groep 1

Alyanne

Groep 2/3

Groep 2/3

Petra/
Willemien

Woensdag

Groep 1

Groep 1

Groep 2/3

Groep 2/3

Groep 4/5

Groep 4/5

Groep 4/5

Jan Wander

Groep 7

Groep 4/5

Inge

Groep 5/6

Groep 5/6

Groep 5/6

Groep 7

Groep 7

Groep 8

Groep 8

Niels

Groep 8

Vrijdag
Groep 1

Joyce

Lian

Donderdag

Groep 2/3

Groep 7

Groep 4/5

Groep 5/6

Groep 5/6
Groep 7

Groep 8

Groep 8

Henk de Vries, directeur (dinsdag t/m donderdag)
Fransien de Haan-Ozinga, intern begeleider (maandag en
dinsdag)
Janke Jansma, ondersteuning groep 1 t/m 3
Loes Mol, secretaresse (maandag en dinsdagmiddag)

SCHOOLTIJDEN
Op De Leister Igge hanteren wij het continurooster met vijf
gelijke schooldagen van 8.30 uur tot 14.00 uur.
Kinderen nemen eten en drinken mee voor in de pauze en
een lunchpakketje voor tussen de middag.
Vanaf 8.20 uur mogen de kinderen van groep 1 t/m 3 in de
klas gebracht worden. Vanaf 8.20 uur is er pleinwacht. Een
aantal minuten voordat de school begint, gaat de eerste bel.
De kinderen worden opgehaald door de groepsleerkracht om
naar binnen te gaan. Ouders van groep 1-2 verlaten dan
uiterlijk het lokaal (In verband met COVID 19 hanteren we
voor groep 1 t/m 3 vooralsnog een andere werkwijze: de
kinderen worden tot de nooddeur van de klas gebracht).
Om half 9 gaat de tweede bel en kunnen de lessen beginnen.

GEBRUIK HOOFDINGANG

BUITENSCHOOLSE ACTIVITEITEN

De leerlingen mogen geen gebruik maken van de
hoofdingang om in en uit de school te gaan. De uitgang naar
de weg is nl. niet voorzien van veiligheidshekken.

Verder doen we mee aan een aantal sportactiviteiten die
door de gemeente georganiseerd worden (o.a.
voetbaltoernooi).
Soms gaat een groep naar aanleiding van een bepaald
onderwerp op excursie.
U wordt hier altijd van op de hoogte gesteld.

FRUIT ETEN, DRINKEN en
LUNCHPAKKET
's Morgens mag uw kind fruit en drinken meenemen naar
school. Wij stimuleren gezonde voeding en onze visie op
verantwoord omgaan met natuur en milieu vraagt van ons
de plasticberg zo klein mogelijk te houden. Daarom het
verzoek om de kinderen geen pakjes drinken of in plastic
verpakte etenswaren mee te geven. De leerlingen eten en
drinken in de klas voordat ze naar buiten gaat. Tussen de
middag is er gelegenheid een meegebracht lunchpakket te
nuttigen.

KINDEROPVANG
Scholen zijn verplicht een aansluiting te creëren met een
organisatie voor BSO (buitenschoolse opvang). Wij werken
samen met VANDAAG Kinderopvang. VANDAAG is
telefonisch bereikbaar via 0512-541810 en per mail via
bso@kindvandaag.nl
Wilt u meer weten hoe het werkt, wat de kosten zijn of hoe
u uw kind kunt aanmelden? Loop dan even binnen of stuur
een email! Meer weten over VANDAAG Kinderopvang:
kijk dan ook op www.kindvandaag.nl.

BEWEGINGSONDERWIJS
De groepen 1 en 2 hebben iedere dag bewegingsonderwijs,
zowel buiten op het schoolplein als binnen in het speellokaal
of in het gymlokaal. De gymlessen worden gegeven in het
gymlokaal aan de Middelbuorren in Opeinde. Bij mooi weer
kunnen we op de velden van het sportcomplex 'de
Douwekamp' terecht. Voorgeschreven tenue: korte broek/
t-shirt of gympakje, gymschoenen.

SCHOOLZWEMMEN
Het schoolzwemmen (tweewekelijks op dinsdag van 10.45
tot 11.45 uur) is voor de kinderen van groep 3 en 4. De
eerste keer is op dinsdag 7 september.

RAPPORTEN
Twee maal per jaar krijgt uw kind een rapport mee naar huis.
De eerste keer is dat in februari, de tweede keer is dat aan
het eind van het schooljaar.

SCHOOLREIS/SCHOOLKAMP
Elk jaar gaan de leerlingen van groep 1 tot en met 7 op
schoolreisje.
Omdat we i.v.m. COVID 19 al twee jaar niet op schoolreis zijn
geweest gaan we dit schooljaar in september.
Groep 8 gaat aan het eind van het schooljaar op kamp.
De ouderbijdragen voor de schoolreisjes worden in oktober
geïnd.

VRIJ VRAGEN
Via de website kunt u een formulier aanvraag verlof
downloaden, invullen en inleveren bij de directeur
Verlof buiten de officiële schoolvakantie is slechts
toegestaan wegens de specifieke aard van het beroep van
één van de ouders/verzorgers. Een verzoek hiertoe dient - zo
mogelijk - minimaal twee maanden van tevoren schriftelijk
aan de directeur van de school te worden voorgelegd. Dit
vakantieverlof mag slechts éénmaal per schooljaar worden
verleend, voor maximaal 10 schooldagen en mag NIET
plaatsvinden in de eerste twee lesweken van het schooljaar.
Een verzoek om extra verlof in geval van andere gewichtige
omstandigheden op grond van het gestelde in artikel 14, lid 1
van de Leerplichtwet voor 10 schooldagen of minder per
schooljaar, dient vooraf of binnen twee dagen na het
ontstaan van de verhindering aan de directeur van de school
te worden voorgelegd. Een verzoek kan worden ingewilligd
indien het extra verlof noodzakelijk is als gevolg van:
1. het voldoen aan wettelijke verplichtingen, één en ander
voor zover dit niet buiten de lesuren kan plaatsvinden;
2. verhuizing;
3. huwelijk van bloed- en aanverwanten;
4. ernstige ziekte van bloed- en aanverwanten;
5. overlijden van bloed- en aanverwanten;
6. bevalling van de moeder, verzorgster, voogdes;
7. 25-, 40-, 50- of 60-jarig ambts- of huwelijksjubileum van
bloed- en aanverwanten;
8. het vervullen van plichten, voortvloeiend uit godsdienstof levensovertuiging;
9. andere dan de hierboven genoemde omstandigheden in
zeer bijzondere gevallen (géén vakantieverlof).

VAKANTIES EN VRIJE DAGEN
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Goede Vrijdag en Pasen
Meivakantie
Hemelvaartsweekend
Pinksteren
Zomervakantie

18-10-2021 t/m 22-10-2021
27-12-2021 t/m 07-01-2022
21-02-2022 t/m 25-02-2022
15-04-2022 t/m 18-04-2022
25-04-2022 t/m 06-05-2022
26-05-2022 t/m 29-05-2022
06-06-2022
15-07-2022 t/m 26-08-2022

Er zijn naast de vakanties nog een aantal dagen of dagdelen
waarop de kinderen vrij zijn.
Studiedag Trijewiis
woensdag 22-09-2021
Adenium Personeelsdag
maandag 27-09-2021
Studiedag Trijewiis
woensdag 10-11-2021
Zorgvergadering
woensdag 09-02-2022
Zorgvergadering
woensdag 22-06-2022
Interne organisatie
vrijdag
15-07-2022

CONTACTEN MET OUDERS

SCHOOLONTWIKKELING

Een aantal keren per jaar worden er contactmomenten met de
ouders georganiseerd. Dit gaat volgens inschrijving. We starten
het jaar met startgesprekken en in februari en juni/juli zijn er
ontwikkelgesprekken.
In februari/maart wordt in samenwerking met de ouders van
groep 8 een definitieve keuze gemaakt over het voortgezet
onderwijs. In juni krijgt groep 7 een pré advies m.b.t. het
voortgezet onderwijs.
De uitreiking van de rapporten en de contactavonden zullen
plaatsvinden in februari/maart en in juni/juli (afhankelijk van
het tijdstip waarop de zomervakantie begint).

Schoolontwikkeling in Trijewiis
De schoolontwikkeling verloopt ook dit schooljaar voor een
deel samen met de andere samenwerkingsscholen van
Adenium in Oudega, Drachtstercompagnie en sinds dit jaar
ook met OBS De Wiksel in Houtigehage. We gaan dan verder
met 'Leren Zichtbaar Maken'. Door samen met elkaar en van
elkaar te leren hopen we de ontwikkeling een boost te
geven. Alles is er op gericht de leerlingen veel meer bij hun
eigen ontwikkeling te betrekken.
Er blijven ook schooleigen ontwikkelingspunten, zoals de
aandacht voor sociaal emotionele ontwikkeling en de
verdere ontwikkeling van het Integraal Kindcentrum (IKC).

Informatie avond/ontmoetingsavond voor ouders
Ieder jaar wordt of een informatieve avond of een
ontmoetingsavond voor ouders georganiseerd. Deze vindt
meestal plaats in het begin van het schooljaar (september). U
ontvangt hiervoor een uitnodiging (e.e.a. onder voorbehoud
van COVID-regelgeving.).

OUDERBIJDRAGE

KANJER

Er zijn een aantal zaken waarvoor we van de ouders een
bijdrage vragen.

Op onze school werken we met de Kanjertraining.

Schoolreisjes/schoolkamp
De bijdragen hiervoor zijn als volgt:
Groep 1 t/m 3: € 15,00 en groep 4 t/m 7: € 35,00
Groep 8 van De Leister Igge gaat op schoolkamp: € 85,00
Zwemvervoer
Het vervoer van en naar zwembad De Welle in Drachten moet
door de ouders worden betaald. Dit jaar is dat door de
gemeente vastgesteld op € 23,00 per leerling.
Leerlingen uit de groepen 3 en 4 hebben tweewekelijks op
dinsdag zwemles.
Sinterklaas
De school helpt Sinterklaas bij het inkopen van een cadeautje
voor leerlingen uit de groepen 1 tot en met 4. Hiervoor vragen
we een bijdrage van € 5,00.
Als ouderbijdrage voor overige activiteiten die we gedurende
het jaar organiseren (te denken valt aan cultuuruitjes,
sportactiviteit etc.) vragen we € 5,00 per kind.
Bovengenoemde bedragen zijn vrijwillig. Het niet betalen van
de vrijwillige ouderbijdrage leidt niet tot het uitsluiten van
leerlingen van deelname aan activiteiten.
Het innen geschiedt bij voorkeur via automatische incasso in
oktober en april.
Goede doelen
Een aantal keren per jaar voeren we actie voor een goed doel,
te denken valt aan Kinderpostzegels.

Waarom de Kanjertraining?
Ouders en kinderen willen graag een veilige school, waar
kinderen zichzelf kunnen zijn, zonder gepest of uitgelachen
te worden. De Kanjertraining geeft handvatten voor sociale
situaties.
De Kanjertraining leert kinderen respectvol met zichzelf,
elkaar en de school om te gaan. Van ouders en leerkrachten
wordt verwacht dat zij – als zich problemen voordoen –
oplossingen zoeken waar iedereen wat aan heeft en dat zij
niet handelen uit irritatie, angst of onverschilligheid.
Leerlingvolgsysteem
Aanvullend wort gebruik gemaakt van een
leerlingvolgsysteem. Ouders kunnen hierbij worden
betrokken. Adviezen voor de aanpak van gedragsproblemen
worden aangereikt.
Als u als ouder voor De Leister Igge kiest, dan kiest u voor
een school waar kinderen, leerkrachten, directie en ouders
het verlangen hebben en hun best doen om respectvol met
elkaar om te gaan. Als het even mis gaat spreken we elkaar
daar op rustige toon op aan, erop vertrouwend dat de ander
het niet slecht heeft bedoeld.

