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Kalender 2016-2017 
 

Beste ouders, 
 
Hierbij ontvangt u de ouderkalender voor schooljaar 2016-2017. De jaarplanning is onder 
voorbehoud. Eventuele veranderingen worden via het Botkebeltsje aan u doorgegeven. Het 
Botkebeltsje vindt u ook op onze website: www.drjbotkeskoalle.nl  
 
Bij elke maand vindt u achterop de bladzijden nuttige informatie. Zie hieronder het 
overzicht: 
 
AUGUSTUS: colofon 
SEPTEMBER: personeel; functie, taken, email 
OKTOBER:       groepsverdeling, taakrealisatie, gymtijden, meerjaren activiteitenplanning                                                 
NOVEMBER: schooltijden,overblijven  
DECEMBER: vakantieregeling, kwartierenrooster 
JANUARI: aanmelding nieuwe leerlingen, ziekte of afwezigheid, verlofregeling en 

leerplicht 
FEBRUARI: afspraken en regels, MR 
MAART: OR 
APRIL:             school en ouders, oudercontact, ouders en school, verzekeringen 
MEI:                specifieke activiteiten 
JUNI:              schoolarts, logopedie, schoolmaatschappelijk werk, hoofdluis 
JULI:              schoolreisjes, oud papier  
AUGUSTUS: data spreekuren en rapporten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.drjbotkeskoalle.nl/
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 augustus 2016 
1 Dovm   ma  17 wo 

 
  

2 di  
 

18 do  

3 wo  19 vr 
 

 

4 do  20 za 
 

 
 

5 vr  21 zo 
 

 
 

6 za  22 ma  

7 zo  23 di 
 

 

8 ma  24 wo 
 

Oud papier 

9 di  25 do 
 

Oud papier 

10 wo  
 

26 vr 
 

Terugkomdag team / Oud papier 

11 do  27 za 
 

Oud papier 

12 vr  28 zo  

13 za  29 
wk35 

ma 
 

Weer naar school 

14 zo  30 di 
 

Luizencontrole 

15 ma  31 wo 
 

 

16 di  1 do  

 

Op de achterkant vindt u info over:     

- De kalender                              
- Colofon 
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De kalender 
Met veel plezier presenteert het team van de Botke, zoals onze school kortweg wordt 
genoemd, u de kalender van schooljaar 2016-2017. In de loop van een schooljaar wordt er 
heel wat georganiseerd op onze actieve school. Daarom is deze kalender voor u 
samengesteld. We hopen, dat u er veel gemak van zult hebben. Mocht het zo zijn dat u deze 
kalender kwijt raakt, vraag dan gerust een nieuwe. We hebben altijd een aantal exemplaren 
achter de hand. Ook vindt u de kalender op onze website: www.drjbotkeskoalle.nl De meest 
actuele informatie krijgt u 1x per week via het Botkebeltsje en nog actueler is de informatie 
op onze Facebookpagina. De planning op deze kalender is onder voorbehoud van 
wijzigingen.  
 
Met vriendelijke groet, 
Team van de Dr. J. Botkeskoalle 
 

 
Openbare Basisschool:      
Dr. J. Botkeskoalle                                  
Ds. Germswei 3                                              
9104 DM Damwâld                                       
 0511-421750                                            
E-mail: drjbotkeskoalle@roobol.frl / 
directie.botkeskoalle@roobol.frl           

Directie:        
Mevrouw A.Rienks  
It Anker 6 
9083 AK Snakkerburen 
  06-23503721 
E-mail: alie.rienks@roobol.frl 
Aanwezig op maandag, dinsdag en vrijdag 
Aanspreekpunt 1 bij afwezigheid directie: 
mevrouw H. vd Wal 
Aanspreekpunt 2 bij afwezigheid directie: 
Mevrouw J. Zwiers 

Bestuur: 
Regionaal Orgaan Openbaar Basisonderwijs 
Lauwersland (ROOBOL) 
Directeur-bestuurder Dhr. W. Wouda 
Innovatiehûs Lauwersdelta 
Kuipersweg 5 
9285 SN Buitenpost 
 0511-548390 
 

 

Gymzaal:                                       
Sporthal “De Boppeslach”                               
Badhuisweg 31                                                 
9104 DX Damwâld                                         
 0511-421678                                               
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.drjbotkeskoalle.nl/
mailto:drjbotkeskoalle@roobol.frl
mailto:directie.botkeskoalle@roobol.frl
mailto:alie.rienks@roobol.frl
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september 2016 
1 do  17 za  

2 vr  
 

18 zo  
 

3 za  
 

19 
wk38 

ma  

4 zo  20 di  

5 
wk36 

ma Deze week info avonden 21 wo Oud papier 

6 di  22 do Oud papier 

7 wo  23 vr Oud papier 

8 do  24 za Oud papier 

9 vr  25 zo  

10 za  26 
wk39 

ma  

11 zo  
 

27 di schoolfotograaf 

12 
wk37 

ma  
 

28 wo  

13 di  29 do  

14 wo Training nieuwe mediatoren 
door juf Renske 

30 vr  

15 do MR vergadering-1 19.00 uur 1 za  

16 vr  
 

2 
 

zo  

 

 

Op de achterkant vindt u informatie over: 

 

 Personeel; namen, functies en taken 
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Namen, functies en taken 
Alie Rienks 
Directeur (aanwezig op maandag, dinsdag en 
vrijdag)  
Adviserend MR lid 
Organisatie van Uur-cultuur, overblijven, oud 
papier, inkoop 
Werkgroepen: schoolschaatsen en schoolkrant  
alie.rienks@roobol.frl 
06-23503721 (alleen bij dringende zaken) 

Jolien Zwiers 
Intern begeleidster  
Aanspreekpunt 2 bij afwezigheid directeur en 
aanspreekpunt 1  
leerkracht groep 7b,8, OR lid, veiligheidscoördinator 
Werkgroepen: schoolfeest, schoolkorfbal en  
Voorleesweek/Kinderboekenweek  
jolien.zwiers@roobol.frl 

Hiske van der Wal 
Aanspreekpunt bij afwezigheid directeur  
Leerkracht groep 2, MR lid en BHV-er 
Werkgroepen: Sinterklaas, beheer EHBO koffers 
en Voorleesweek/Kinderboekenweek     
hiske.vanderwal@roobol.frl  

Renske de Boer  
Leerkracht groep 7b/8, taal-en leescoördinator, 
aspirant lid MR           
Werkgroepen: schoolvoetbal, schoolkorfbal en 
Voorleesweek/Kinderboekenweek     
renske.deboer@roobol.frl  

Anjo Schaaf- de Jager   
Leerkracht groep 3  
Werkgroepen: Koningsspelen, Sinterklaas, 
schoolfeest, overblijven 
anjo.dejager@roobol.frl  

Esther Knoppers-Hengst   
Leerkracht groep 5, MR lid, BHV-er 
Werkgroepen: Koningsspelen, beheer EHBO koffers en 
schoolkorfbal esther.knopper-hengst@roobol.frl  

Baukje Oosterbaan-Peereboom  
Leerkracht groep 5, MR lid, organisatie 
tutorlezen en schoolfotograaf 
baukje.peereboom@roobol.frl  

Leontine Feenstra-Engelen   
Leerkracht groep 4, ICT coördinator en OR lid 
Werkgroepen: Koningsspelen, Sinterklaas, schoolfeest 
en schoolkorfbal leontine.engelen@roobol.frl 

Jantina van der Akker-Dijkstra  
Leerkracht groep 1, rekencoördinator 
Werkgroepen: Koningsspelen, Sinterklaas 
jantina.dijkstra@roobol.frl   

Jenny van der Meer 
Leerkracht groep 3 
Werkgroepen: Voorleesweek/Kinderboekenweek    
schoolfeest, Sinterklaas, Jenny.vandermeer@roobol.frl  

Annie Woudstra 
Leerkracht groep 1 
Werkgroepen: Sinterklaas, schoolfeest 
annie.woudstra@roobool.frl  

Erik Lei 
Leerkracht groep 6,7a 
Werkgroepen: schoolkorfbal, schoolvoetbal, 
Koningsspelen en schoolfeest erik.lei@roobol.frl 

Antsje Keegstra  
Onderwijsassistente onderbouw  
Werkgroepen: schoolfeest 
antje.keegstra@roobol.frl  

Piet Jetse Heeringa  
Onderwijsassistent midden-en bovenbouw 
Werkgroepen:  
Pietjetze.heeringa@roobol.frl  

George Feenstra 
Administratie, verkoop overblijfkaarten en 
preventiemedewerker 
george.feenstra@roobol.frl  

Andries van Huizen  
Conciërge 
 
 

Esther Hiemstra 
Leerkracht groep 2 (tijdelijk) op 
donderdagochtend en vrijdagochtend 

Tineke Faber  
HVO docente 
Geeft les op donderdagmiddag aan groep 6,7,8 

Theun Stienstra 
Muziekvakleerkracht 

 

mailto:alie.rienks@roobol.frl06-23503721%20(alleen
mailto:alie.rienks@roobol.frl06-23503721%20(alleen
mailto:jolien.zwiers@roobol.frl
mailto:hiske.vanderwal@roobol.frl
mailto:renske.deboer@roobol.frl
mailto:anjo.dejager@roobol.frl
mailto:esther.knopper-hengst@roobol.frl
mailto:baukje.peereboom@roobol.frl
mailto:leontine.engelen@roobol.frl
mailto:jantina.dijkstra@roobol.frl
mailto:Jenny.vandermeer@roobol.frl
mailto:annie.woudstra@roobool.frl
mailto:erik.lei@roobol.frl
mailto:antje.keegstra@roobol.frl
mailto:Pietjetze.heeringa@roobol.frl
mailto:george.feenstra@roobol.frl
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Op de achterkant vindt u info over:  

 Groepsverdeling 

 Taakrealisatie 

 Gymtijden 

 Meerjaren activiteitenplanning 
 

oktober 2016 
1 

 
za  17 

wk42 

ma  
 

2 zo  
 

18 di  
 

   3 
wk40 

ma  19 wo  
 

4 di  20 do 
 
 

 

5 wo  21 vr  

6 do  
 

22 za  

7 vr  23 zo  

8 za  
 

24   
wk43 

ma Weer naar school 

9 zo  
 

25 di Luizencontrole 

  10 
wk41 

ma  26 wo Oud papier 

11 di  27 do Oud papier 

12 wo  28 vr Oud papier 

13 do  
 

29 za 
 

Oud papier 
  

14 vr  30 zo 
 

 

15 za Herfstvakantie 31 
wk44 

ma   

16 zo  1 di  
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Groepsverdeling 
 Groep 1 Groep 2 Groep 3  Groep 4 Groep 5 

 

Groep 
6,7a 

Groep 
7b,8 

ma mo Jantina Hiske  Anjo Leontine Baukje Erik Renske 

ma mi Jantina Hiske Anjo Leontine Baukje Erik Renske 

di mo Annie Hiske Anjo Leontine Baukje Erik Renske 

di mi Annie Hiske Anjo Leontine Baukje Erik Renske 

wo mo Annie Hiske Anjo Jenny Esther Erik Renske 

do mo Annie Esther Jenny Leontine Esther Erik Jolien 

do mi   Jenny Leontine Esther Erik Jolien 

vrij mo Jantina Esther Jenny Leontine Esther Erik Renske 

vrij mi     Esther Erik Renske 

Taakrealisatie interne begeleidster en directie 
Op maandag, dinsdag en vrijdag is juf Alie aanwezig. Op donderdag en vrijdag is juf Hiske 
ambulant. Zij is aanspreekpunt 1 bij afwezigheid van de directie. Op dinsdag en woensdag 
heeft juf Jolien taakrealisatie voor het vervullen van de zorgtaken op school, de IB-taken. Zij 
is dan tevens aanspreekpunt 2 bij afwezigheid van de directie.  

Gymtijden 

Groep 1 en 2 Elke dag in het speellokaal of op het plein 

Groep 5 
Groep 6/7a 

Donderdag 8.30 - 10.00 uur; lln komen zelf 
bij de sporthal. 

Groep 3 
Groep 4 

Donderdag 10.30 - 12.00 uur; ouders halen 
lln op bij de sporthal. Overblijvers gaan mee 
naar school met leerkrachten.  

Groep 7b/8 Donderdag 13.15 -  14.45 uur; vertrek met 
leerkracht van school. 

 
Meerjaren activiteitenplanning 2016-2017 / 2017-2018 (vetgedrukte zijn jaarlijks)  

2016-2017 2017-2018 

Informatieavonden start schooljaar Informatieavonden start schooljaar 

Schoolreisjes september  Fietstocht opening schooljaar 

Kamp groep 8 mei Schoolreisjes en kamp 

Schoolfotograaf schoolfotograaf 

Sinterklaas Sinterklaas 

Schoolschaatsen (5,6,7) week 46 t/m 50  

Kerstfeest groot Kleintje kerst 

Nationale voorleesdagen Kinderboekenweek 2017 

Projectweek   

24 games Grote Rekendag  

Koningsspelen Koningsspelen 

Schoolvoetbaltoernooi groep 7,8 Schoolvoetbaltoernooi groep 7,8 

Schoolkorfbaltoernooi groep 4 t/m 8 Schoolkorfbaltoernooi groep 4 t/m 8 

Afscheid groep 8 Afscheid groep 8 

Schoolfeest Feestelijke ouderavonden 
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november 2016 

1 di  17 do  
 

2 wo  
 

18 vr Schoolschaatsen gr 5,6,7 14.00-
14.45 uur 

3 do MR vergadering-2 19 za  

4 vr  
 

20 zo  

5 za  21 

wk47 

ma 
 

 
 

6 zo  22 di  

7 

wk45 

ma 
 

Spreekuur 1 
 

23 wo Oud papier 

8 di Spreekuur 1 
 

24 do Oud papier /sprookje groep 5 t/m 8 

9 wo  25 vr Oud papier /Schoolschaatsen gr 
5,6,7 14.00-14.45 uur 

10 do  26 za Oud papier 
 

11 vr Sint Maarten 27 zo  
 

12 za  28 
wk48 

ma 
 

 
 

13 zo  29 di  

14 
wk46 

ma 
 

 30 wo  
 

15 di Zakelijke ouderavond 1 do  

16 wo Roobol studiedag; 
leerlingen zijn vrij 

2 vr Schoolschaatsen gr 5,6,7 14.00-
14.45 uur 

 
 

Op de achterkant vindt u info over:        

 Schooltijden 

 Overblijven en kosten overblijven 
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Schooltijden 
Groep 1/2 

Maandag 08.30 uur - 12.00 uur  13.15 uur - 15.15 uur 

Dinsdag 08.30 uur - 12.00 uur  13.15 uur - 15.15 uur 

Woensdag 08.30 uur - 12.15 uur  

Donderdag 08.30 uur - 12.00 uur  

Vrijdag 08.30 uur - 12.00 uur  

Groep 3/4 
 

Maandag 08.30 uur - 12.00 uur  13.15 uur - 15.15 uur 

Dinsdag 08.30 uur - 12.00 uur  13.15 uur - 15.15 uur 

Woensdag 08.30 uur - 12.15 uur  

Donderdag 08.30 uur - 12.00 uur 13.15 uur - 15.15 uur 

Vrijdag 08.30 uur - 12.00 uur  

 
Groep 5,6,7 en 8 
 

Maandag 08.30 uur - 12.00 uur  13.15 uur - 15.15 uur 

Dinsdag 08.30 uur - 12.00 uur  13.15 uur - 15.15 uur 

Woensdag 08.30 uur - 12.15 uur  

Donderdag 08.30 uur - 12.00 uur 13.15 uur - 15.15 uur 

Vrijdag 08.30 uur - 12.00 uur 13.15 uur - 15.15 uur 
 

Vijf minuten voor schooltijd gaat de bel, zodat de lessen op tijd kunnen beginnen. Kleuters 
hebben vanaf 8.20/13.05 uur vrije inloop. Pleinwacht is 10 minuten voor aanvang van de 
lessen op het plein.  

Overblijven (Tussenschoolse opvang) 
Kinderen kunnen op school overblijven op de tussenschoolse opvang. De school stelt de 
ruimte beschikbaar. U kunt uw kind hiervoor opgeven bij school tussen 08.15 - 08.30 uur. 
Tijdens het overblijven is er per 10 kinderen een overblijfkracht aanwezig. Strippenkaarten 
kunt kopen bij de administratie (meester George) Op onze school is geen voor- en 
naschoolse opvang. Dat wordt extern verzorgd.  

Voor het overblijven gelden de volgende regels: 

- de kinderen nemen zelf brood en drinken mee 
- tijden:  ma,di,do,vr van 12:00 uur tot 13:05 uur.  
- op woensdag is er geen TSO. 
- de overblijfkracht heeft de leiding. 
- bij eventuele problemen neemt de leerkracht contact met u op. 
- 1 losse keer overblijven kost € 2,25  
- Het aanschaffen van een strippenkaart is voordeliger;  

 10 keer kost €20,00 (een korting van €2,50) 
 30 keer kost €60,00 ( een korting van €7,50)  
 50 keer kost €100,00 (een korting van €12,50) 
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Op de achterkant vindt u info over:  

 Vakantieregeling 
 Kwartierenrooster 

 

 

 

 

 

december 2016 
1 do  17 za  

 

2 vr Schoolschaatsen gr 5,6,7 
14.00-14.45 uur 

18 zo  
 

3 za  19 

wk51 

ma 
 

 

4 zo Meester George jarig 
 

20 di  

5 
wk49 

ma 
 

Sinterklaasfeest 21 wo Oud papier 
 

6 di  
 

22 do Oud papier 

7 wo  23 vr Oud papier 

8 do  
 

24 za Oud papier Kerstvakantie 
9 vr Schoolschaatsen gr 5,6,7 

14.00-14.45 uur 
25 zo 1e Kerstdag 

10 za  
 

26 
wk52 

ma 2e Kerstdag 

11 zo  27 di  
 

12 
wk50 

ma 
 

 
 

28 wo  
 

13 di  29 do  
 

14 wo  
 

30 vr Juf Annie jarig 
 

15 do  31 za 
 

Oudejaarsdag 
 

16 vr Schoolschaatsen gr 5,6,7 
14.00-14.45 uur 

1 zo  
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Vakantieregeling 2016-2017/Vrije dagen 

Herfstvakantie 15  oktober t/m 23 oktober 2016 

Kerstvakantie 24 december 2016  t/m  8 januari 2017 

Voorjaarsvakantie 18 februari 2017  t/m 26 februari 2017 

Goede Vrijdag 14 april 2017 

Paasmaandag 17 april 2017 

Koningsdag 27 april 2017 

Meivakantie 22 april 2017 t/m 30 april 2017 

Bevrijdingsdag 5 mei 2017 

Hemelvaartsdagen 25 mei / 26 mei 2017 

Pinkstermaandag 5 juni 2017 

Zomervakantie 22 juli t/ m 3 september 2017 

Overige vrije dagen: 
- Roobol studiedag: woensdag 15 november 2016 
- Teamdag               : maandag 8 mei 2017   
- Team uitje             : vrijdag 7 juli 2017 

Daarnaast hebben we nog 2 studiedagen gereserveerd. Via het Botkebeltsje laten we u 
weten wanneer deze zijn. Dit is nu nog niet bekend.  

Kwartierenrooster 
Aantal kwartieren per week 

Werkplan in groepen 1 2 3 4 5 6 7 8 

Werken met 
ontwikkelingsmateriaal 

 
24 

 
29 

 
 

     

Rekenen/wiskunde   20 20 24 24 24 24 

Nederlandse taal/ lezen 24 27 37 37 32 32 32 32 

Schrijven  2 6 6 2 2   

Frysk 4 4 3 3 4 4 3 3 

Engels       3 3 

Wereldoriëntatie    4 4     

Aardrijkskunde     4 4 4 4 

Geschiedenis     4 4 4 4 

Natuuronderwijs     4 4 4 4 

Verkeer   2 2 2 2 2 2 

Levensbeschouwelijke vorming     3 3 3 3 

Sociaal emotionele ontwikkeling 3 3 3 3 4 4 4 4 

Muzikale vorming 6 6 2 2 2 2 2 2 

Bewegingsonderwijs 20 24 6 6 6    6 6 6 

Tekenen   3 3 3 3 3 3 

Handvaardigheid   4 4 4 4 4 4 

Pauze   5 5 5 5 5 5 

Totaal 81 81 95 95 103 103 103 103 
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       Op de achterkant vindt u info over:  

 
 Aanmelding nieuwe leerlingen 

 Ziekte of afwezigheid 

 Verlofregeling 
 

januari 2017 
1 zo Gelukkig nieuwjaar!    18 

 
wo  

2 
wk1 

ma    19 
 

do MR vergadering-3 

3 di    20 
 

vr  

4 wo  
 

  21 
 

za  
Juf Antje jarig 

5 do    22 
 

zo  

6 vr  
 

  23 
wk4 

ma  

7 za  
 

  24 
 

di  

8 zo  
 

  25 
 

wo Start Nationale Voorleesdagen 
t/m 4 februari / oud papier 

9 
wk2 

ma Weer naar school/ CITO 
toetsmaand 

  26 
 

do Oud papier 

10 di Luizencontrole   27 
 

vr Oud papier 

11 wo  
 

  28 
 

za Oud papier 

12 do    29 
 

zo  

13 vr    30 
wk5 

ma  

14 M, a      za  
 

  31 
   

di  

15               zo  1 wo  

16 
wk3 

ma  2 do  

17 di  3 vr  
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Aanmelding nieuwe leerlingen 
Nieuwe leerlingen kunnen het hele jaar door worden aangemeld. Ouders kunnen hiervoor 
vrijblijvend op ieder moment een afspraak maken. Inschrijving is pas van toepassing na een 
gesprek met de directie. Via de website van de school zijn dan de aanmeldings- en 
inschrijfformulieren te downloaden. De inschrijving van nieuwe leerlingen wordt gedaan 
door Hiske van der Wal.  

In het voorjaar organiseren wij “ open dagen”. De juiste data worden in de regionale krant 
en onze eigen communicatiemedia vermeld. Ook wordt een uitnodiging uitgedeeld op de 
peuterspeelzaal. Tijdens deze “open dagen” kunt u zo binnen lopen, zodat u en uw kind een 
beeld van de sfeer en werkwijze van onze school krijgen.  

Ziekte of afwezigheid  
In geval van afwezigheid of ziekte van een kind gelden de volgende regels: 

- De ouders of verzorgers melden voor 08.25 uur dat de leerling afwezig is (0511-
421750) Niet via Facebook ziek melden daar dit ’s ochtends vaak niet gelezen wordt. 

- Als er geen melding is geweest voor 9.00 uur gaat de school informeren waar de 
leerling is.  

- De leerkrachten noteren verzuim als geoorloofd of ongeoorloofd in het digitale 
leerlingadministratiesysteem Eduscope. Bij ongeoorloofde afwezigheid kan een 
melding bij de leerplichtambtenaar worden gedaan.  

Verlofregeling 
Verlof kan aangevraagd worden met het verlofformulier. Hierop kruist u de juiste reden aan 
en levert het formulier in bij de leerkracht of directeur. Deze geeft dan wel of geen 
toestemming. U ontvangt hiervan schriftelijk een bevestiging. Vult u het formulier VOLLEDIG 
in? Voor andere redenen dan de redenen die op het aanvraagformulier staat krijgt u geen 
verlof. bijv. een familieweekend buiten de vakanties of het niet hebben van oppas.  

Verlof (vakantie) buiten de officiële schoolvakanties kan eventueel verleend worden in 
verband met de specifieke aard van het beroep van één van de ouders of verzorgers van het 
kind. Ouders kunnen dit aanvragen via het verlofformulier, dat op school verkrijgbaar is.  

Dit verlof mag 1 maal per jaar voor maximaal tien schooldagen worden gegeven, dit verlof 
wordt gegeven door de directeur van de school. Voor meer dan tien dagen is de goedkeuring 
van de leerplichtambtenaar nodig. 

- Verlof binnen de termijn van 10 dagen dient ten minste twee weken van tevoren te 
worden aangevraagd bij de directeur van de school. Dit kan met het verlofformulier 
dat u in de hal vindt.  

- Verlof voor meer dan tien dagen dient schriftelijk aangevraagd te worden bij de 
leerplichtambtenaar. De directeur van de school kan aangeven hoe dit kan gebeuren. 

 
De verlofaanvragen worden behandeld door juf Hiske.  
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februari 2017 
1 wo  18 za Voorjaarsvakantie 

2 do  19 zo  
 

3 vr Juf Leontine jarig  20 
wk8 

ma  

4 za  21 di  
 

5 zo  22          wo  Oud papier 
 

6 
wk6 

ma  
 

23 do Oud papier 

7 di  24 vr Oud papier 
 

8 wo  25 za Oud papier 
 

9 do  26 zo  
 

10 vr Juf Jenny jarig 27 
wk9 

ma Weer naar school 

11 za  
 

28 di Luizencontrole 

12 zo  
 

  1 wo  
 

13 
  wk7 

ma Spreekuur 2 2 
 

         do   
         

 
 

14 di Spreekuur 2 
 

3 vr  

15            wo      24 games 
Rapport mee 

4        za    

16 do  5 zo  

17 vr  6 ma  

 
 
Op de achterkant vindt u info over:  

 Afspraken en regels 

 Medezeggenschapsraad 

 Leerplicht 
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Afspraken en regels 
Kinderen moeten met plezier naar school gaan en zich er veilig voelen. Daarvoor hebben wij 
Roobolbreed veiligheidsbeleid ontwikkeld. In het Veiligheidsbeleidsplan staan alle afspraken 
en procedures rondom veiligheid beschreven.   

Wij zijn een Vreedzame School. Op onze school staat het samen maken van afspraken 
centraal. Deze afspraken komen democratisch tot stand en worden ook besproken met de 
ouders. We beginnen elk jaar met mediatorentrainingen o.l.v. juf Renske en juf Jolien, onze 
leerkrachtmediatoren.  

 

Leerplicht 
Leerplicht is de plicht, die ouders hebben ten aanzien van het schoolbezoek van hun kind. De 
leerplicht is geregeld in de zogenaamde leerplichtwet.  

In de jaren dat een kind leerplichtig is, moeten de ouders en verzorgers van een kind ervoor 
zorgen dat hun kind de school bezoekt en de lessen volgt. De leerplicht is als volgt geregeld: 

- Kinderen van vier jaar zijn niet leerplichtig. 

- Kinderen van vijf jaar zijn gedeeltelijk leerplichtig. Dat wil zeggen dat een kind voor 
ten hoogste 5 uren per week kan worden vrijgesteld van de verplichtingen om de 
school geregeld te bezoeken. Wanneer door ouders of verzorgers van deze regeling 
gebruik gemaakt wordt, dient dit te worden gemeld bij de directeur van de school. 

- Kinderen van zes jaar en ouder zijn leerplichtig . 

- Bij het niet nakomen van de leerplicht wordt de leerplichtambtenaar ingelicht. 
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maart 2017 
1 wo      17          vr  

 

2 do MR vergadering-4 18 za  

3          vr     
 

19 zo  

4 za  20 
wk12 

ma  

5 zo  21 di Meneer Andries jarig 
 

6  
wk10 

ma Projectweek 22 wo Grote Rekendag / Oud papier 
 

7 di  23           do Oud papier               
 

8 wo Juf Alie jarig 
 

24 vr Oud papier 

9           do   25 za Oud papier 
 

10 vr Juf Esther jarig 
 

26 zo  
 

11 za  27 
wk13 

ma  

12 zo  
 

28 di  
 

13  
wk11 

ma  29 wo  

14 di  
 

30 do  

15 wo  
 

31 vr 
 

 

16 do  1 za  

 
 

Op de achterkant vindt u info over:                                                          

 Ouderraad 

 medezeggenschapsraad 
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Ouderraad  
De OR is onmisbaar bij vele praktische schoolse activiteiten en de leden ondersteunen de 
school op vele gebieden. 

De OR wordt gekozen door ouders op de jaarlijkse avond voor ouders. 

De OR bestaat uit minimaal zes leden. Zij vergaderen ongeveer één keer in de zes weken. Bij 
deze vergaderingen is één leerkracht aanwezig en zij heeft een adviserende rol. In november 
organiseert de OR  de jaarlijkse avond voor ouders. De OR int en beheert de vrijwillige 
ouderbijdrage van € 25,00 per kind per jaar. (deze wordt in oktober geïnd) Op de “avond 
voor ouders” wordt financiële verantwoording over deze gelden afgelegd. 

De vrijwillige bijdrage is bestemd voor activiteiten, die niet tot het gewone lesprogramma 
behoren. Zij worden dus niet door ministerie van OC&W vergoed, maar maken het onderwijs 
vaak wel aantrekkelijker voor de kinderen.  U kunt hier bij denken aan het Sinterklaasfeest, 
sprookje, Kerstfeest, schoolfeest, Pasen, feestelijke ouderavond, buitenschoolse activiteiten 
en museumbezoekjes. Voor leerlingen die niet aan de feesten meedoen (Jehova’s Getuigen) 
kan in overleg een aangepast bedrag gevraagd worden. 

Oudergeleding:      Personeelsgeleding: 
Anita Ruygh (voorzitter)     Jolien Zwiers                
Willy Faber (penningmeester)           Leontine Engelen 
Monique Roetgerink                                   
Nanda van der Schaaf           
                  
                                         
De OR vergaderingen zijn algemeen toegankelijk en starten om 20.00 uur en worden tijdig 
via het Botkebeltsje aan u doorgegeven.  

 

 

De medezeggenschapsraad 
De medezeggenschapsraad bestaat uit vier ouders, gekozen door en uit de ouders en drie 
leerkrachten, gekozen door het personeel.  

De M.R. geeft adviezen en neemt besluiten over onderwerpen, die met het beleid van onze 
school of het bestuur van ROOBOL te maken hebben. Tevens is de M.R. overlegpartner van 
het schoolbestuur.  

Oudergeleding     Personeelsgeleding  
E. van den Bremer (Voorzitter)                                H. van der Wal   
N. Wijbenga-Hagen (secretaris)   B. Oosterbaan - Peereboom  
R. Posthuma                                                                     E. Knoppers-Hengst 
J. Nauta  
      
 Vergaderdata MR staan op de kalender. De MR vergadert ongeveer 6 keer per jaar.   

 

 



18 
 

 
 

Op de achterkant vindt u info over:  

 School en ouders 

 Oudercontact 

 Ouders en school 

 Verzekeringen                                      
 
 
 
 

april 2017 
1 za  17 

wk16 

ma Pasen 

2 zo  18 di  

3  

wk14 

ma  19           wo Oud papier 
 

4 di  20 do Oud papier 
 

5           wo   21 vr Koningsspelen / Oud papier 
 

6 do  22 za Meivakantie / Oud papier 
 

7 vr  
 

23 zo  
 

8 za  
 

24 
wk17 

ma  
 

9 zo  
 

25 di  
 

10  
wk15 

ma Spreekuur 3 26           wo    
 

11 di Spreekuur 3 / Juf Jolien jarig 
 

27 
 

do Koningsdag 

12           wo   28 
 

vr  

13 do  29 
 

za  
 

14 vr Goede Vrijdag 
 

30 
 

zo  
 

15 za  
 

1 
wk18 

ma  

16 zo Pasen 2 di  
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School en ouders 
Wij vinden een goede open communicatie en samenwerking tussen school en ouders erg 
belangrijk. Wij informeren u over allerlei belangrijke gebeurtenissen op school. Maar het is 
voor ons net zo belangrijk dat de school op de hoogte wordt gehouden over belangrijke 
gebeurtenissen thuis. Uw kind kan bijvoorbeeld behoorlijk van slag zijn door de dood van 
een huisdier. Dan weten wij dat graag.  

Op onze beurt brengen wij u op de hoogte van allerlei zaken door middel van:  

1. Onze schoolgids: die jaarlijks wordt aangepast met veel achtergrond informatie over 
onze school. U vindt de schoolgids op onze website.           

2. De schoolkalender: hierin vindt u belangrijke data en veel praktische informatie. 
3. Botkebeltsje: onze wekelijkse nieuwsbrief met actuele zaken.  
4. Botkenijs: onze schoolkrant:  verschijnt vier keer per jaar, volop gevuld met het werk  

van onze leerlingen. 
5. Sociale media: website en Facebook  

 

Oudercontact 

 Informatieavond: Aan het begin van het schooljaar is er voor elke groep een 
informatieavond, waarin de leerkracht vertelt hoe er in de groep van uw kind wordt 
gewerkt.  

 Het spreekuur: vier keer per jaar is er de mogelijkheid om met de leerkracht de 
resultaten en het welbevinden van uw kind te bespreken. 

 Rapport:  twee keer per jaar ontvangt uw kind een rapport; in februari en juni.  

 Open dagen: in maart houden wij twee keer een “open huis” voor nieuwe ouders en                
belangstellenden. 

 De website: www.drjbotkeskoalle.nl. 
 Huisbezoek: Als u uw kind bij ons aanmeldt in groep 1, komt de leerkracht ter                     

kennismaking op huisbezoek. De leerkrachten van 2 t/m 8 komen alleen op 
huisbezoek als daar aanleiding toe is.  

 E-mailadres: het algemene e-mailadres van school is drjbotkeskoalle@roobol.frl. Het 
e-mailadres van de directeur is alie.rienks@roobol.frl  

Ouders en school 
Om er voor uw kind een fijne schooltijd van te maken hebben wij uw hulp, inbreng en 
betrokkenheid hard nodig. Bijvoorbeeld bij de volgende activiteiten: 

Leesouders, tutor-ouders ,schoolkrant, schoolplein,  bij  uitstapjes, bijhouden website, 
schoolfeesten, versiering van de school, rijden naar diverse activiteiten, oud papier, O.R., 
M.R., luizencontrole en verkeersbrigadiers. 

Mocht u als ouder problemen ervaren op wat voor gebied dan ook, laat het ons weten. We 
kunnen dan met elkaar een oplossing naar ieders tevredenheid zoeken.  

Verzekeringen 
Voor iedereen ( zowel kinderen als volwassenen) die uit naam van school deelneemt aan één 
of andere schoolse activiteit is een WA en een ongevallenverzekering afgesloten. 

Deze verzekeringen zijn op bestuursniveau geregeld en gelden voor alle ROOBOL-scholen. 

http://www.drjbotkeskoalle.nl/
mailto:drjbotkeskoalle@roobol.frl
mailto:alie.rienks@roobol.frl
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mei 2017 
1  

wk18 
         ma     Weer naar school 

 
17 wo  

2 di  
 

 18 do  

3 wo  
 

19 vr  
 

4 do MR vergadering-5 
 

20 za  

5 vr Bevrijdingsdag 
 

21 zo  
 

6 za  
 

22 
wk21 

           ma  Kamp groep 8 
 

7 zo   23 di Kamp groep 8 

8  
wk19 

         ma    Teamdag: leerlingen vrij 24 wo Kamp groep 8 / Oud papier 

9 di  
 

25 do Hemelvaart / Oud papier 
 

10 wo  26 vr Oud papier 

11 do Juf Renske jarig 
MR vergadering-5 

27 za Oud papier 

12 vr  28 zo  

13 za  29 
wk22 

           ma   

14 zo  
 

30 di  

15 
wk20 

         ma     31 wo  
 

16 di  1 do  

 

Op de achterkant vindt u info over: 

 Sinterklaas en kerst 

 Schoolfeest 

 Feestelijke ouderavond 

 Culturele activiteiten en sport 

 Voorlichting Voortgezet onderwijs 
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Specifieke activiteiten  

 Sinterklaasfeest: Op 5 december bezoekt Sinterklaas onze school. Met alle kinderen 
van de school verwelkomen we Sinterklaas met zijn Pieten, daarna is er voor de 
kinderen van groep 1 t/m 4 een programma met Sint en zijn Pieten.  Voor de groepen 
5 t/m 8 wordt eind november het Sint Nicolaas sprookje opgevoerd door de 
leerkrachten van openbare scholen van Noord Oost Friesland. Alle ouders en 
belangstellenden zijn van harte welkom bij de avondvoorstelling. Over datum en tijd 
wordt u tijdig geïnformeerd.  

 Kerstviering: Het is een traditie geworden het jaar af te sluiten met een speciale 
kerstviering voor de kinderen.  Deze zal worden gehouden op woensdag 21 
december 2016. 

 Het schoolfeest: Eén keer in de twee jaar hebben we een schoolfeest. Er is dan zowel 
voor de kinderen als voor de volwassenen een groots opgezet festijn. In het 
schooljaar 2016/2017  is er weer een schoolfeest.  

 Feestelijke ouderavonden: Eén keer in de twee jaar hebben we ook twee feestelijke 
ouderavonden. De leerlingen van onze school verzorgen dan samen een 
avondvullend programma. De eerstvolgende feestelijke ouderavond is in schooljaar 
2017-2018.    

 Culturele activiteiten: In het kader van “Uur-cultuur” gaan alle leerlingen minimaal 1 
maal per jaar naar een theater voorstelling. Vaak gaat hier een voorbereiding aan 
vooraf.  

 Sport: Onze school doet mee aan het school voetbaltoernooi en aan het school 
korfbaltoernooi. Ook de Koningsspelen staan in het teken van sport en spel.  

 Voorlichting voortgezet onderwijs. In januari/februari organiseren de drie 
basisscholen in Damwoude bij toerbeurt een infoavond over en met het voortgezet 
onderwijs. Dit is specifiek voor de ouders van leerlingen van groep 8. Betreffende 
ouders krijgen hiervoor tijdig een uitnodiging. Dit jaar ligt de organisatie in handen 
van het PCBO.  
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juni 2017 
1           do  CITO toetsmaand 17 za  

2 vr  
 

18 zo  
 

3 za  19 
wk25 

ma  

4 zo Pinksteren 20 di  

5  
wk23 

ma Pinkstermaandag / Juf Anjo 
jarig 

21 wo Oud papier 

6 di Weer naar school 22           do  Oud papier 
 

7 wo  23 vr Oud papier 
 

8          do   24 za Juf Baukje jarig / Oud papier 

9 vr  25 zo  
 

10 za  
 

26 
wk26 

ma  

11 zo  27 di  

12 
wk24 

ma   
 

28 wo  

13 di  29           do  

14 wo  30 vr  

15          do   MR vergadering-6 
 

1 za  

16 vr  2 zo  

 

 

Op de achterkant vindt u informatie over: 

 Schoolarts 

 Logopedie 

 Schoolmaatschappelijk werk 

 Hoofdluis  
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Schoolarts  
De kinderen worden in groep 2 en 7 onderzocht door de schoolarts en 
schoolverpleegkundige. In groep 2 is dit een uitgebreid lichamelijk onderzoek en een gesprek 
over opvoeding, gedrag en gezondheid. In groep 7 is het onderzoek vooral gericht op lengte, 
gewicht en gezichtsvermogen.  
Voor het onderzoek vult de ouder een vragenlijst in over de opvoeding, gedrag en 
gezondheid. 
De schoolarts die de onze school bezoekt is Mevr. M. Beiboer 
Voor verdere inlichtingen kunt u terecht bij GGD Fryslân, 058-2334334 

Logopedie 
Elk jaar vullen leerkrachten van groep 2 een signaleringslijst in, waaruit aanmeldingen 
komen richting de logopedist. De ouders (of verzorgers) krijgen de aanmelding te lezen en 
worden gevraagd deze te ondertekenen. Zonder handtekening van ouders kan er geen 
onderzoek plaatsvinden. De logopedist is 2 uur per week beschikbaar voor alle basisscholen 
in de gemeente en verzorgt consultatie op afroep of doet onderzoek. Daarna volgt een 
advies voor wel/geen doorverwijzing naar een vrijgevestigde logopedist.  

Schoolmaatschappelijk werk  
Een aantal keren per jaar is Janne Postma schoolmaatschappelijk werkster van SMWF 
aanwezig op onze school. U kunt bij haar terecht met allerlei vragen met betrekking tot de 
opvoeding van uw kind. Bij problemen kan zij u doorverwijzen naar de juiste instanties. Als u 
een afspraak wilt maken kan dat rechtstreeks bij SMWF of via de leerkracht van uw kind.  

Hoofdluis  
Zo nu en dan constateren we hoofdluis op school. Dat is een verschijnsel dat op vele scholen 
voorkomt. 
Om verspreiding zoveel mogelijk te voorkomen, hebben we voor alle leerlingen een 
luizenzak. Tevens worden onder schooltijd de kinderen geregeld door een aantal ouders 
gecontroleerd op hoofdluis. (dit vindt plaats op elke dinsdag na een vakantie) 
Als hoofdluis wordt geconstateerd worden de ouders van betreffende leerling(en) 
geïnformeerd door de school. Constateert u zelf bij uw kind hoofdluis, wilt u dit dan zo 
spoedig mogelijk doorgeven aan de leerkracht, zodat een extra controle kan plaatsvinden. 

 

Hebt u vragen over de behandelwijze neemt u dan contact op met school.  

 

 

 



24 
 

 

 

 

Op de achterkant vindt u info over: 

 Schoolreisjes 

 Oud papier 
 
 

 

 

juli 2017 
1          za    17 

wk29 

ma Kijkje in de klas voor de 
zomerkleuters 13.15-15.15 uur 

2 zo Juf Jantina jarig 
 

18 di  

3  
wk27 

ma Spreekuur 4 
 

19 wo Afscheid groep 8 
 

4 di Spreekuur 4 20 do Laatste schooldag leerlingen; ’s 
middags vrij 

5 wo Rapport mee 21 vr Afsluiting schooljaar door team 

6 do MR vergadering-7 (optioneel) 
 

22          za  Zomervakantie t/m 3 september 
 

7 vr Teamuitje; Leerlingen vrij 23 zo  
 

8           za   24 
wk30 

ma  
 

9 zo  25 di  
 

10  
wk28 

ma  26 wo Oud papier 
 

11 di  27 do Oud papier 
 

12 wo  28 vr Oud papier 
 

13 do  29          za   Oud papier 
 

14 vr  30 zo  
 

15            za     31 
wk31 

ma  

16 zo  
 

1 di  
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Schoolreisjes 
Dit schooljaar zijn de schoolreisjes van groep 1,2,3,4,5,6 en 7 aan het begin van het 
schooljaar. De groepen 1 t/m 7 gaan op eendaags schoolreisje. Groep 8 gaat 3 dagen op 
schoolkamp aan het eind van het jaar, tevens de afsluiting van hun schoolloopbaan op de 
Botke.   

De kosten bedragen:  

      Voor groep 1 /2       €20,00 
      Voor groep 3            €30,00 

      Voor groep 4, 5,6,   €35,00  
      Voor groep 8            €80,00 

Eventuele wijzigingen worden tijdig aan u bekend gemaakt. U krijgt hierover schriftelijk 
bericht van de schoolreisjescommissie (bestaande uit mevr. G. van der Meulen en mevr. F. 
Kooistra) 

U kunt het geld  overmaken naar bankrekeningnummer: 34 33 39 048 
t.n.v.  OR Dr.J. Botkeschool onder vermelding van naam en groep van het kind. 

Oud papier 
De O.R. van de Dr. J. Botkeskoalle zamelt oud papier in. De opbrengst wordt jaarlijks aan 
school geschonken. Op de avond voor ouders wordt uiteen gezet waaraan dit geld is 
besteed. Het oud papier wordt door de ouders zelf naar de container gebracht. Deze staat 
op de onderstaande data bij transportbedrijf Feenstra aan de Achterweg 54. De data worden 
ook vermeld op het Botkebeltsje. Tevens staan de data vermeld op een flyer, die in 
december in het dorp wordt verspreid. 

Verzoek van de OR: “Wilt u het papier in de container opstapelen?” 

Contactpersoon: Tine Feenstra 
 

2016                                             2017 
 

22 t/m 25 juni                              
20 t/m 23 juli                               
24 t/m 27 augustus                      
21 t/m 24 september                   
26 t/m 29 oktober                        
23 t/m 26 november                    
21 t/m 24 december                    

25 t/m 28 januari 
22 t/m 25 februari 
22 t/m 25 maart 
19 t/m 22 april 
24 t/m 27 mei 
21 t/m 24 juni 
26 t/m 29 juli 
23 t/m 26 augustus 
27 t/m 30 september 
25 t/m 28 oktober 
22 t/m 25 november 
20 t/m 23 december 
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Op de achterzijde:  
 

- Data spreekuren 

- Data rapporten  

augustus  2017 
1          di  Zomervakantie 17  do  

2 wo  18 vr  

3   do  
 

19 za  
 

4 vr  20 zo  

5 za  21 

wk34 
ma  

6 zo  
 

22          di  
 

7 

wk32 
ma  23 wo Oud papier 

 

8           di   24 
 

do Oud papier 
 

9 wo  25 vr Oud papier 
 

10   do  26 za Oud papier 
 

11 vr  27 zo  
 

12 za  28 

wk35 
ma  

 

13 zo Meester Erik jarig 29          di    
 

14 

wk33 
ma  30 wo  

 

15          di     31  do  

16 wo  
 

1 vr  
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Spreekuur 

 
Ouders bezoeken minimaal 1 spreekuur per schooljaar. Leerkrachten kunnen ouders ook 
voor een gesprek uitnodigen. Per leerling wordt er 10 minuten ingepland. Broertjes/zusjes 
worden zoveel mogelijk gekoppeld. Spreekuur 3 is enkel op uitnodiging door de leerkracht. 
 
Rapporten 
 
Twee keer per jaar krijgen de kinderen een rapport. Dit rapport krijgen ze de dag na de twee 
dagen van het spreekuur. Tijdens het spreekuur wordt het rapport toegelicht.  
 
De data voor 2016-2017 zijn:  
 

Spreekuren schooljaar 2016-2017 Rapporten 

1 7 en 8 november 2016 1 15 februari 2017 

2 13 en 14 februari 2017 2 5 juli 2017 

3 10 en 11 april 2017 op 
uitnodiging door leerkracht 

 

4 3 en 4 juli 2017 
 
 

 


