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PRAKTISCHE INFORMATIE 2021-2022 
 

Onderwijstijden  
 

groepen maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 
 

groep  
1 t/m 4 

8.15 -14.15 
 

8.15 -14.15 
 

8.15 -12.00 
 

8.15 -14.15 
 

8.15 -12.00 
 

groep  
5 t/m 8 

8.15 -14.15 
 

8.15 -14.15 
 

8.15 -12.00 
 

8.15 -14.15 
 

8.15 -14.15 

 

Brengen en halen: 

Wij vragen u niet met uw kind naar binnen te lopen, buiten houden we ons ook na de zomervakantie 

nog aan de richtlijn van 1,5 meter afstand. Sandra, Astrid, Tsjalling, Tessa of Marleen staan buiten 

voor uw vragen. U kunt natuurlijk ook altijd een vraag stellen aan de groepsleerkracht via Social 

Schools. Aan de start van het schooljaar zullen we, afhankelijk van de huidige situatie, gaan kijken 

waar de mogelijkheden liggen om weer meer in verbinding (fysiek) met elkaar te komen. 

 

In- en uitgangen van de school blijven in principe hetzelfde. 

U kunt uw kind bij de volgende punten brengen en halen: 

Groepen Ingang Uitgang 

Groep VV  Ingang deur speellokaal Uitgang deur speellokaal 

Groep BB   Ingang deur speellokaal  

Groep KK  Ingang deur van het lokaal op het 
plein 

 

Groep DD  Normale in- (en uit) gang kleuters  

Groep 3a en 3b  Ingangen deuren van het lokaal 
op het plein 

Leerkracht loopt met de kinderen mee 
naar het hek, voor de school 

Groep 4a en 4b Ingang deur plein naast lokaal 
groep 4b 

Leerkracht loopt met de kinderen mee 
naar het hek, voor de school 

Groep 5a en 5b Hoofdingang (voor) Hoofdingang (voor) 

Groep 6a en 6b Kopieerhok, zijkant van de school Kopieerhok, zijkant van de school 

Groep 7 en 8 In (en uit) gang nieuw 
trappenhuis 

In (en uit) gang nieuw trappenhuis 

 
 

Fruit, lunch en gezonde traktatie 
Op ons IKC willen we kinderen bewust maken dat beweging en gezonde voeding bijdraagt aan een 
gezond leven. Binnen onderwijstijd zijn er twee pauzemomenten. Een pauze voor het fruit en lunch.  
 
Het trakteren van een gezonde traktatie wordt gestimuleerd vanuit ons IKC.  
Samen met de leerlingenraad zijn we wat betreft de traktaties voor de leerkrachten tot het volgende 
voorstel gekomen:  kinderen die jarig zijn mogen leerkrachten nog steeds trakteren op iets gezonds, 
maar we willen ook de mogelijkheid bieden een klein bedrag te doneren aan Stichting Jarige Job. 
Stichting Jarige Job helpt deze kinderen door het geven van een verjaardag box. Hierin zit alles wat 
nodig is voor een echte verjaardag.  
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Ieder bedrag is welkom en mag in een envelop meegegeven worden. Wij zorgen aan het eind van het 
jaar dat Stichting Jarige Job dit bedrag van ons krijgt.  
 
 

Ziek melden 
Ziekmeldingen dienen bij voorkeur plaats te vinden via Social schools, maar het mag natuurlijk ook 
telefonisch tussen 8.00-8.15 uur. 
 

Vakantiedagen, vrije dagen, studiedagen   
Herfstvakantie: 16okt 2021 t/m 24 okt 2021 
Kerstvakantie: 25 dec 2021 t/m 09 jan 2022 
Voorjaarsvakantie: 19 feb 2022 t/m 27 feb 2022 
Meivakantie: 23 apr 2022 t/m 08 mei 2022 
Pasen: 15 apr 2022 t/m 18 apr 2022 
Hemelvaartsweekend: 26 mei 2022 t/m 29 mei 2022 
Zomervakantie:  16 jul 2022 t/m 28 aug 2022 
 
Studiedag - kinderen zijn vrij: 15 okt 2021 
Studiedag - kinderen zijn vrij: 14 dec 2021 
Studiedag - kinderen zijn vrij: 9 mrt 2022 
Studiedag - kinderen zijn vrij: 30 mei 2022 

 

Gymtijden: 
Gymrooster schooljaar 2021-2022: 
 

Maandag   Dinsdag   Woensdag  Vrijdag  
 

8.15 Groep 7 08:30 Groep 6B  08:30 Groep 3B 8.15 Groep 8 

9.00  09:15 Groep 5A 09:15 Groep 3A 9.00  

9.45 Groep 4A 10:00 Groep 4B 10:00 Groep 7 9.45 Groep 4B 

10.30 Groep 5B 10:45 X 10:45  10.30 Groep 4A 

11.15 Groep 8     11.15 Groep  6A 

12.30 Groep 6A     12.30 Groep 5A  

 13.15 Groep 6B      13.15 Groep 5B 

 
 
 

Vrij vragen 
Vrij vragen kan alleen schriftelijk worden gedaan via de directie. Het formulier kan via social schools 
worden ingediend bij de directie. Op de website en in de agenda van Social Schools heeft u een goed 
overzicht van de vrije dagen en vakantietijden van uw kind. Soms zijn er toch redenen waarom u extra 
vrije dagen voor uw kind wilt aanvragen. Te denken valt hierbij aan jubilea, sterfgevallen binnen familie 
of vriendenkring enz. Normaal wordt hiervoor vrij gegeven. We willen wel graag dat u dit schriftelijk 
aanvraagt. Op deze wijze kunnen wij de vrijgegeven dagen dan verantwoorden. 
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Mocht u in de zomervakantie vanwege uw werk, niet met uw kinderen op vakantie kunnen, dan kan 
er 1x per schooljaar voor ten hoogste 10 dagen extra vrij worden verleend. U moet dit wel tijdig 
aanvragen. Bovendien is het verplicht om hierbij een werkgeversverklaring in te dienen. Deze aanvraag 
wordt zo nodig aan de leerplichtambtenaar voorgelegd. 
Verlengen van een vakantie is - heel bijzondere omstandigheden daargelaten - niet mogelijk. Het is in 
het belang van het kind, zeker na de zomervakantie, vanaf de eerste dag in de groep te kunnen 
meedraaien. Eerder vrij vragen “om de file voor te zijn” zal dan ook nooit gehonoreerd worden. Een 
dergelijk verzuim moet als ongeoorloofd worden gemeld bij de ambtenaar belast met het toezicht op 
de leerplichtwet.  
 

Afspraak huis- en tandarts 
Probeert u tand- en huisartsconsulten zoveel mogelijk buiten schooltijd af te spreken. Is het buiten 
schooltijd niet mogelijk, dan kunt u dit aangeven bij de desbetreffende leerkracht, dit kan via social 
schools. 
 
 

Onze 3 IKC afspraken….. 
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Uw kind en de jeugdgezondheidszorg 
De jeugdgezondheidszorg volgt de gezondheid en ontwikkeling van kinderen van 0-18 jaar, in 
opdracht van uw gemeente. De GGD is partner binnen het Sociale Wijkteam. De ouders/verzorgers 
van 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 ouders/verzorgers 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. 
 
Ouders, kinderen of de school (in overleg met ouders) kunnen bij vragen of zorgen altijd terecht bij 
de jeugdgezondheidszorg voor een extra onderzoek of gesprek. U kunt zelf contact opnemen met de 
jeugdarts of jeugdverpleegkundige. Voor algemene vragen over opvoeding of gezondheid kunt u 
bellen met de CJG Advieslijn 0900-2541 254.   
 
Voor wijzigingen en afspraken kunt u tijdens werkdagen contact opnemen met onderstaande 
assistente of met het algemene nummer 088 -22 99 444. 
 
Het team jeugdgezondheidszorg van ons IKC  bestaat uit: 
 
* Doortje van der Kamp, jeugdarts, 088-2299472, email d.vdkamp@ggdfryslan.nl 
* Mar Kooistra, jeugdverpleegkundige, 088-2299857, email m.kooistra@ggdfryslan.nl 
* Petra Beetstra, assistente, 088 22 99 354, email p.beetstra@ggdfryslan.nl 
 
 

Controle hoofdluis 
Met regelmaat vindt er door ouders van de groep een controle op hoofdluis plaats. Mocht u bij uw 
kind luis constateren, graag even een berichtje aan de leerkracht. De kinderen ontvangen als ze op 
ons IKC komen,  kosteloos een luizenzak. Wanneer een luizenzak stuk gaat of kwijtraakt zal er een 
nieuwe luizenzak aangeschaft moeten worden. Kosten daarvoor zijn € 3,00.  
 

Verkeersveiligheid 
Veiligheid voorop! Dit vraagt iets van ons allemaal. Het fijnste is als kinderen op de fiets of lopend 
naar ons IKC kunnen komen. Mocht de auto toch gebruikt moeten worden dan vragen wij u niet dubbel 
te parkeren of op de drempel te stoppen, om uw kind vervolgens uit te laten stappen.   
 
Het beste is even een parkeerplek te zoeken, al is dat soms iets verderop in de straat.   
 

Opvang in ons IKC 
Op IKC Sint Thomas werken onderwijs en opvang samen vanuit en team en één missie/visie. 
Binnen ons IKC biedt Sinne kinderopvang dagopvang, een speelleergroep en buitenschoolse opvang 
(VSO/BSO). 
 

mailto:p.beetstra@ggdfryslan.nl
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Dagopvang 0-4 jaar: 
Er zijn dagelijks twee opvang groepen binnen ons IKC. De opvang is dagelijks geopend van ongeveer 
7.30- 18.30 uur. 
Speelleergroep 2-4 jaar: 
De speelleergroep is er voor kinderen van 2 tot 4 jaar op alle ochtenden van de week van 8.15 tot 
12.15 uur. 
Voorschoolse opvang (VSO) en buitenschoolse opvang (BSO) 
Kinderen die naar de VSO/BSO gaan, worden door de leerkracht overgedragen aan de pedagogisch 
medewerker binnen ons IKC. Hiervoor zijn mooie ruimtes ingericht. Er is een BSO gedeelte op de 
begane grond en op de bovenverdieping. Op de buitenschoolse opvang worden activiteiten binnen 
een thema aangeboden die zijn afgestemd op de interesses en de leeftijden van de kinderen. 
 
In de schoolvakanties en op schoolvrije dagen kunnen kinderen naar de BSO. Heeft u alleen opvang 
nodig in de vakanties of op schoolvrije dagen? Ook dat kan! De BSO is 52 weken per jaar open van 
7.15 uur tot 18.30 uur. De opvang, speelleergroep en VSO/BSO worden formeel geregeld door Sinne. 
 
Vragen en aanmelden: 
Wilt u een kijkje nemen op ons IKC dan kunt u contact op nemen met de directeur, 
directie@thomasschool.nl. Voor plaatsing kunt u contact opnemen met Sinne via telefoonnummer 
058 – 257 60 70 of per e-mail: info@sinnekinderopvang.nl of bellen met onze afdeling Klant & Markt 
via 058 - 257 60 70. 
  

 
 

mailto:directie@thomasschool.nl

