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SCHOOLORGANISATIE 2020-2021 
 

Schooltijden  
 

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 

 

Om grote drukte om ons IKC te voorkomen gaan we werken met twee verschillende tijden voor 

binnenkomst en twee verschillende tijden voor aan het eind van de dag. We gaan dan kijken naar de 

achternamen van kinderen op alfabet. Zo kunnen gezinnen gelijktijdig naar ons IKC komen en ook 

weer opgehaald worden. De dagopvang tot 4 jaar en de speelleergroep behouden de afspraken die 

vanaf 11 mei zijn ingegaan.  

 

8.00-8.10 uur alle kinderen met achternaam die begint met A t/m L 

8.10-8.20 uur alle kinderen met achternaam die begint met M t/m Z 

14.05 uur alle kinderen met achternaam die begint met A t/m L 

14.15 uur alle kinderen met achternaam die begint met M t/m Z 

Op dagen dat de kinderen om 12.00 uur uit zijn: 

11.50 uur alle kinderen met achternaam die begint met A t/m L 

12.00 uur alle kinderen met achternaam die begint met M t/m Z 

Als iedereen zich probeert te houden aan deze tijden, zorgen we voor minder drukte om ons IKC 

heen! 

 

Brengen en halen: 

Wij vragen u niet met uw kind het plein op te lopen, buiten houden we ons aan de richtlijn van 1,5 

meter afstand. Sandra en Astrid staan buiten voor uw vragen. U kunt natuurlijk ook altijd een vraag 

stellen aan de groepsleerkracht via Social Schools. 

- Indien mogelijk gaan kinderen zoveel mogelijk alleen naar school. 

- Kinderen worden door 1 ouder gebracht en gehaald. 

- Voor de ouders van de BSO kinderen geldt: ingang via het hek van het plein, graag even op het raam 

kloppen van de onderbouw BSO. Een van onze medewerkers zal er dan voor zorgen dat uw kind naar 

buiten komt. 

- Wij vragen alle ouders om direct na het brengen naar huis of het werk te gaan en niet te blijven 

praten om ons IKC heen.  

• Er zijn twee pauzemomenten. Dit betekent dat uw kind fruit en een lunch meeneemt naar 

school. 

 

• Kinderen die gebruik maken van BSO kunnen na schooltijd hier weer gewoon gebruik van 

maken. Inschrijving gaat weer via het portaal van Sinne. 
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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 (Mieky en 
Hanneke) 

Ingang deur speellokaal Uitgang deur speellokaal 

Groep BB  (Johanna en 
Sietske) 

Ingang deur speellokaal Maandag, dinsdag en donderdag: Sinne 
woensdag en vrijdag speellokaal 

Groep KK (Brenda en 
Hanneke) 

Ingang deur van het lokaal 
op het plein 

Uitgang kleuteringang hek, leerkracht 
loopt naar de uitgang 

Groep DD (Astrid/Audrie) Normale in- (en uit) gang 
kleuters 

Maandag, dinsdag en donderdag Sinne 
woensdag en vrijdag bij hek kleuteringang 

Groep 3a en 3b ZZ en  PP 
(Willeke, Anja en Hanneke) 

Ingangen deuren van het 
lokaal op het plein 

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

Groep 4a (Kees/Ilienne) Ingang deur plein naast 
lokaal groep 4b 

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

Groep 5a (Selina), groep 4b 
(Zarah) en groep 8a (Tsjalling 
en Judith ) 

Hoofdingang (voor) Hoofdingang (voor) 

Groep 5b (Jeannine/Kees) en 
6/7 (Hidde en Evert), groep 6 
(Focco en Kees) 

Kopieerhok, zijkant van de 
school 

Kopieerhok, zijkant van de school 

Groep 7 (Rick) en groep 8B 
(Alexander/Kees) 

In (en uit) gang nieuw 
trappenhuis 

In (en uit) gang nieuw trappenhuis 

 
 

Schoolverzuim 
Schoolverzuim moet worden vermeden, daar is iedereen het over eens. In de eerste plaats omwille 
van het kind, dat een zo weinig mogelijk onderbroken leerlijn moet kunnen volgen en bovendien deel 
uitmaakt van een groep met alle verplichtingen die dat met zich mee brengt. Daarnaast ligt er ook een 
belang bij de school. Bij afwezigheid van een kind (of kinderen) moeten allerlei activiteiten (instructie, 
toets) worden uitgesteld en later weer worden ingehaald. Om eventueel verzuim tegen te gaan wordt 
er samengewerkt tussen school, leerplichtambtenaar en inspectie.  
 

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: 12 t/m 16 oktober 
Kerstvakantie: 21 december  t/m 1 januari 
Voorjaarsvakantie: 22 t/m 26 februari 
Goede Vrijdag/ Pasen: 2 en 5 april 
Koningsdag: 27 april 
Meivakantie: 3 t/m 14 mei 
Tweede Pinksterdag: 24 mei 
Zomervakantie: 10 juli t/m 22 augustus 2021 
 
Studiedagen:  
Dinsdag: 15 september 
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Maandag: 19 oktober 2020 
Donderdag: 10 december 2020 
Woensdag: 10 maart 2021 
Vrijdag: 21 mei 2021 
 
 

Gymtijden: 
 
Gymrooster schooljaar 2020-2021: 
 

 
 
In de maanden augustus en september zullen we nog buiten sporten. De leerkrachten zullen dit per 
groep verder informeren. 
 

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. 
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 moet u het altijd schriftelijk aanvragen. Dat kan bij de desbetreffende 
leerkracht, ook kan dit via social schools. 
 
 
 
 
 

Maandag (de Wester) Dinsdag (de Wester) Woensdag (it Twalûk) Vrijdag (de Wester)

8.30 Alexander 8A Hidde 6/7 Anja ZZ Jeannine 5B (Ilienne)

9.15 Ilona 8B (Tsjalling) Selina 5A (Hidde) Willeke PP Ilienne 4A

10.00 Hidde 6/7 x Selina 5A (Focco) Zarah 4B

10.45 Zarah 4B Focco 6 Kees 6

11.30 Ilienne 4B Rick (Kees) 7

Lunchpauze

12.30 Kees 5B Alexander 8A

 13.15 Rick 7 (Kees) Judith 8B
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Drie regels is genoeg….. 
 
 
Vanuit het perspectief van Adler is het belangrijk dat kinderen structuur, duidelijkheid en discipline 
aangeboden krijgen. Het is essentieel dat kinderen kunnen inschatten wanneer iets acceptabel is en 
wanneer niet. Op de St. Thomasschool zijn we van mening dat je dat het best duidelijk kunt maken 
door het samen bespreken, invullen en naleven van de regels. Om dat te realiseren mogen er niet te 
veel regels zijn. Vanuit dat perspectief hebben we drie regels gekozen, waaruit alle andere regels te 
herleiden zijn. Deze regels kunt u probleemloos thuis in praktijk brengen. 
 
Voor groot en klein, zullen we aardig zijn. (Een regel voor de omgang met elkaar.) 
 
We zullen goed voor de spullen zorgen, dan zijn ze weer te gebruiken morgen. (Een regel voor het 
omgaan met materialen.) 
 
De school is van binnen een wandelgebied en buiten hoeft dat natuurlijk niet. (Een regel voor het 
bewegen, binnen en buiten.) 
 
Een aantal zaken, die voortvloeien uit bovenstaande regels, voor u van belang zijn en in de groepen 
wordt besproken, willen we hier toch even noemen:  
- Op het schoolplein mag niet gefietst worden. Het plein is dus “fietsvrij”. 
- ’s Morgens mogen de kinderen fruit meenemen, graag een naam op fruit- en/of eetbakje.  
- Als uw kind jarig is, mag het trakteren in de klas. Wij prefereren hierbij de gezonde 
 traktaties. 
  

Bereikbaarheid schoolleiding 
De directeur van de  basisschool is gedurende de gehele week bereikbaar. Doordat zij ook regelmatig 
buiten de school werkzaamheden moet verrichten, kan het voorkomen dat u het op een ander tijdstip 
nog eens moet proberen. Uiteraard stellen we alles in het werk om de communicatie zo vlot mogelijk 
te laten verlopen.   
 

School en parochie 
We hebben goede contacten met de Sint Vitus parochie (de R.-K. geloofsgemeenschap van 
Leeuwarden e.o.) en hechten aan voortzetting hiervan. De school biedt de plaatselijke pastores de 
gelegenheid om van tijd tot tijd een bezoek te brengen aan de verschillende groepen om zo de lijn 
parochie – school in stand te houden. Tevens wordt er samengewerkt bij bepaalde activiteiten (zoals 
de Kerstviering).  
Via de website www.sintvitusparochie.nl kunt u zich van de kerkelijke activiteiten op de hoogte stellen, 
zoals bijv. de vieringen, opgave kinderkoor en de opgave van uw kind voor de eerste heilige communie. 
Er zijn in de katholieke kerken van Leeuwarden elke zondag en zaterdagavond diensten. Die zijn voor 
iedereen toegankelijk: katholiek en protestants, gelovig en niet-gelovig. Iedereen is welkom. Soms zijn 
dat eenvoudige vieringen zonder koor, soms zijn dat feestelijke, plechtige diensten. Er zijn vieringen 
speciaal voor jongeren of voor kinderen. De kinderen kunnen ook zingen in het Sint Vituskinder- en 
jeugdkoor. Voor alle leeftijdsgroepen zijn nieuwe leden welkom. De repetities zijn in het parochiehuis 
van de Dominicuskerk. De kinderen kunnen ook gewoon een keertje komen kijken. 
kinderkoor (4-7 jaar)       vrijdag van  13.30 – 14.30 uur. 
kinderkoor (7-11 jaar)     dinsdag van 15.45 – 17.00 uur 
 

https://www.sintvitusparochie.nl/
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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 op uw school bestaat in dit schooljaar 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 
Zoals u weet doet dit probleem zich met de regelmaat van de klok voor op iedere school. Reden voor 
ons om af en toe een controle op hoofdluis uit te voeren. Deze controle wordt uitgevoerd door de 
werkgroep “Kriebel ouders”. Mocht u bij uw kind luis constateren geef dan even een berichtje aan 
school.De kinderen ontvangen als ze op school komen kosteloos een luizenzak die hun gehele 
schoolloopbaan mee zal kunnen. Omdat we i.v.m. de netheid de eenheid in de luizenzakken willen 
bewaren, zal bij vermissing een nieuwe cape aangeschaft moeten worden via school. Kosten daarvoor 
zijn € 5,00.  
 

Bereikbaarheid ouders 
Nu veel ouders beide werken, is het voor de school belangrijk om ook de telefoonnummers van het 
werk te hebben zodat u voor ons toch bereikbaar bent indien nodig. Wanneer dit niet mogelijk is 
zouden we toch graag een tweede telefoonnummer hebben b.v. van opa of oma, buren o.i.d. Is 
bovenstaande op u van toepassing of zijn er wijzigingen, wilt u dan de benodigde telefoonnummers 
doorgeven aan de administratie (Jannie Bootsma). 
Denkt u bij verhuizing of verandering van telefoonnummer/ emailadres er ook aan onze administratie 
in te lichten? 
 

mailto:p.beetstra@ggdfryslan.nl
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Parkeren bij school 
Wanneer u de kinderen met de auto naar school brengt of haalt zien we graag dat u de auto vóór 
school parkeert in de Averkampstraat. Omwille van de veiligheid (en de conditie!) prefereren wij de 
komst op de fiets of te voet. 
 

Kleding merken 
Soms blijft er kleding achter op school waarvan niemand weet van wie het is. Om te zorgen dat er 
minder kwijt raakt, is het verstandig jassen, maar ook zeker laarzen in de wintertijd, aan de binnenzijde 
te voorzien van een naam. Achtergebleven kleding, sportschoenen e.d. worden verzameld in de 
blauwe kist in de hal van de school. Aan het eind van de maand worden de spullen weggedaan. 
 

Opvanggelegenheid 
Heeft u voor- en/of na schooltijd opvang voor uw kind nodig? De St Thomasschool heeft de 
Buitenschoolse opvang (BSO) met Sinne Kinderopvang geregeld. Na schooltijd worden de kinderen bij 
school opgehaald door  Sinne, wellicht heeft u de medewerkers op het schoolplein wel gezien in hun 
opvallende oranje hesjes. Op de BSO is van alles te beleven en te ontdekken voor kinderen. Op de 
buitenschoolse opvang van Sinne worden activiteiten binnen een thema aangeboden die zijn 
afgestemd op de interesses en de leeftijden van de kinderen. Daarbij zorgen de medewerkers ervoor 
dat alle ontwikkelingsgebieden aan bod komen. Kinderen kiezen zelf wat ze willen doen uit de 
aangeboden (spel)materialen en activiteiten, vrij spelen kan natuurlijk ook naar hartenlust. De 
medewerkers kijken goed naar wat de kinderen nodig hebben en spelen daarop in. Ook in de 
schoolvakanties en op schoolvrije dagen is het extra leuk op de BSO. Heeft u alleen opvang nodig in de 
vakanties of op schoolvrije dagen? Ook dat kan! De BSO is open tot 18.30 uur. Om de BSO goed te 
regelen is er regelmatig contact tussen de St Thomasschool en Sinne Bachstraat. 
U kunt uw kind aanmelden via www.sinnekinderopvang.nl (voor kinderen van 4 tot 13 jaar). Wilt u 
meer weten over de BSO? Heeft u vragen, of wilt u een kijkje op de BSO nemen? De medewerkers op 
de afdeling Relatiebeheer van Sinne horen graag van u, via telefoonnummer 058 – 257 60 70  of per e-
mail: info@sinnekinderopvang.nl.  
 

 
 


