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Voorwoord

Voor u ligt de schoolkalender van De Winde. Hiermee brengen  
wij u graag op de hoogte van de belangrijkste activiteiten die  
het komende schooljaar zullen plaatsvinden. Daarnaast bevat  
deze kalender de meest belangrijke informatie uit de schoolgids. 
De volledige schoolgids kunt u vinden op onze website www.
cbsdewinde.nl. U kunt uiteraard via school ook een geprinte  
versie ontvangen. 

In de schoolkalender hebben wij zoveel mogelijk activiteiten 
vermeld. Tijdens het cursusjaar komen er vaak nog verschillende 
zaken bij. Deze vermelden we in onze nieuwsbrief. U kunt de acti-
viteiten dan overnemen op de schoolkalender. Dan hebt u alles bij 
elkaar.

Onze school draagt de naam ‘De Winde’, een naam met een dub-
bele betekenis. De winde is een in onze omgeving voorkomende 
prachtige goudgele voorn. De winde is ook een in onze omge-
ving veelvuldig voorkomende slingerplant met talrijke blaadjes 
en witte kelkvormige bloemen. Beide betekenissen bieden de 
mogelijkheid de naam te zien als een symbool voor het christelijk 
onderwijs, dat zich op allerlei gebied in de samenleving manifes-
teert én als een teken van het dynamische en de veelvormigheid 
van de kinderen van een basisschool. De vis als christelijk symbool 
(Ichthus-teken) en de dynamiek van de slingerplant worden in het 
schoollogo weergegeven.

Met vriendelijke groet namens het team,

Jan Hildo Feenstra  |  Directeur CBS De Winde

CBS De Winde 
Van Weerden Poelmanstraat 2b
(ingang Swagermanstraat)
9254 CS  Hurdegaryp
0511 - 473493
Postadres: Postbus 37
9254 ZG  Hurdegaryp
website: cbsdewinde.nl
dewinde@stichtingoarsprong.nl 

Oarsprong
Tjalling H. Haismastraat 7 
9251 AT  Burgum
Tel. 0512 - 472594
www.stichtingoarsprong.nl
info@stichtingoarsprong.nl

Ontwerp & productie:
AndromedaDESIGN.nl | Drachten

Een school waar 
je je thuis voelt!



Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag

groep 1/2a juf Geertje juf Geertje juf Geertje juf Geertje juf Femke

groep 1/2b juf Emmy juf Emmy juf Emmy juf Emmy juf Emmy

groep 1/2c juf Tjitske juf Tjitske juf Tjitske juf Lies juf Lies

groep 3a juf Femke juf Femke juf Femke juf Ineke juf Ineke

groep 3b/4a juf Akke juf Carolien juf Akke juf Akke juf Carolien

groep 4b juf Petra juf Petra juf Petra juf Petra juf Petra

groep 5a juf Djura juf Djura juf Djura juf Djura juf Jelbrich

groep 5b/6a juf Carmen juf Carmen juf Carmen juf Gretha juf Gretha

groep 6b meester Arjen meester Arjen meester Arjen meester Arjen meester Arjen

groep 7 meester Bertus meester Bertus meester Bertus juf Martzen meester Bertus

groep 8  juf Boukje  juf Boukje  juf Boukje juf Boukje juf Aaltsje

Groepsindeling

Schooltijden
Groep 1 t/m 8:
maandag  8.30-14.00 uur
dinsdag  8.30-14.00 uur
woensdag  8.30-14.00 uur
donderdag  8.30-14.00 uur
vrijdag  8.30-14.00 uur
In overleg mogen de vier jarigen, de eerste 3 maanden, tot 12.00 uur naar school.
Pauzes:  10.00-10.15 uur en 12.00-12.30 uur

Rooster voor bewegingsonderwijs 
Groep 1/2 woensdag

Groep 3 t/m 6 dinsdag en vrijdag

Groep 7 en 8 woensdag en vrijdag

 

Vakantierooster
Periode

Herfstvakantie  16 t/m 24 oktober

Kerstvakantie 25 december t/m 9 januari

Voorjaarsvakantie 19 t/m 27 februari

Pasen 15 t/m 18 april

 Meivakantie 23 april t/m 8 mei

Hemelvaart 26 t/m 29 mei

Pinksteren 4 t/m 6 juni

Zomervakantie 16 juli t/m 28 augustus

Op de volgende dagen zijn de kinderen eveneens 
vrij: ma 27-09, wo 03-11, di 15-02, ma 28-02,  
vrij 18-03, woe 25-05, vrij 17-06, di 28-06.

We beginnen het cursusjaar 2021/2022 op  
maandag 23 augustus.

Het komt voor dat activiteiten worden ingelast die 
nog niet bekend zijn. Deze zullen vroegtijdig via de 
Parro app worden aangekondigd.



augustus
zo ma di wo do vr za

1 Zomer-
vakantie

2 Zomervakantie 3 Zomervakantie 4 Zomervakantie 5 Zomervakantie 6 Zomervakantie 7 Zomer-
vakantie

8 Zomer-
vakantie

9 Zomervakantie 10 Zomervakantie 11 Zomervakantie 12 Zomervakantie 13 Zomervakantie 14 Zomer-
vakantie

15 Zomer-
vakantie

16 Zomervakantie 17 Zomervakantie 18 Zomervakantie 19 Zomervakantie 20 Zomervakantie 21 Zomer-
vakantie

22 Zomer-
vakantie

23 24 25 26 27 28

29 30 31
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Eerste schooldag Haarcontrole

Ziekte
Als uw kind ziek is, dan kunt u dat vanaf  
’s morgens 08.00 uur, vóór 8.30 uur, telefo- 
nisch melden of via de Parro app de leer-

kracht op de hoogte stellen.

Verzoeken om vrijaf
Verlofaanvragen dienen schrif-

telijk te worden ingediend bij de 
directie. U kunt dit formulier bij 
de directie krijgen. Zie voor nadere 
informatie onze schoolgids. U kunt 
dan nagaan of uw verzoek binnen de 

regelgeving valt.



september
zo ma di wo do vr za

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30
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Open avond

Startgesprekken  
groep 3-8

Startgesprekken  
groep 3-8

Schoolreisje 
groep 1 en 2

STUDIEDAG
Kinderen vrij

Open avond 
Aan het begin van elk schooljaar wordt er in de 
groepen 1 t/m 8 een ‘open avond’ gehouden. De 
leerkrachten vertellen u dan ondermeer wat 
er in het komende school jaar in de klas van uw 
kind gaat gebeuren. 

Wij doen mee met:

Mijn School in Bloei! 

Dit najaar organiseren wij in samenwerking 
met Mijn School in Bloei en samen met OBS 
Hurdegaryp de kleurrijkste tulpenbollenactie 
van Nederland. Een actie met een bijzondere 
betekenis, want als er íets voelbaar werd in de 
afgelopen periode, dan is het wel het belang en 

de waarde van ruimte om te groeien en 
bloeien. 50% van de opbrengst gaat  
direct naar onze scholen! Met 
deze vrolijke actie zamelen we zo 
moeiteloos een mooi bedrag in 
waarmee we dit jaar iets extra’s 
gaan doen voor onze klassen. Op 
school tijdens de actielooptijd 
van Mijn School in Bloei krijgt de 
tulp aandacht in de klas. 

Wij kijken er naar uit om deze vro-
lijke actie tot een succes te maken. 
Dit voorjaar staan onze tuinen vol met 
gekleurde tulpen! 



oktober
zo ma di wo do vr za

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16 Herfst-
vakantie

17 Herfst-
vakantie

18 Herfstvakantie 19 Herfstvakantie 20 Herfstvakantie 21 Herfstvakantie 22 Herfstvakantie 23 Herfst-
vakantie

24 Herfst-
vakantie

25 26 27 28 29 30/31
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Dierendag
Start Projectweken 
Kinderboekenweek

Contactmoment
Groep 3-8 

Een kijkje in de groep Haarcontrole Een kijkje in de groep

Op tijd komen
Elke morgen starten we met ‘Plankgas’, lezen of 

godsdienstige vorming. Het is erg sto-
rend, als niet iedereen op tijd binnen 

is. Wilt u er aan meewerken dat 
wij op tijd kunnen beginnen 

door uw kind niet te laat 
naar school te sturen?

‘Een kijkje in de groep’
U als ouder/verzorger krijgt de gelegenheid om in 
de groep(-en) mee te kijken van uw kind(-eren). Dit 
is vrijblijvend. Er komen via de Parro verschillende 
momenten beschikbaar en maximaal één ouder 
per kind. Tijdens het ‘kijkje in de groep’ volgt u een 
lesactiviteit, dit kan ook een circuit zijn en kunt u 
uw eigen kind vragen stellen maar ook met elkaar 
als ouder een praatje maken onder het genot van 
een kopje koffie. Ook is er de mogelijkheid om met 
de leerkracht over de lessen te praten. Er wordt niet 
de gehele tijd lesgegeven door de leerkracht omdat 
deze ook ruimte moet hebben om het contact met 
u als ouder te maken. We kijken ernaar uit om u te 
ontmoeten! 



november
zo ma di wo do vr za

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30
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Start Talentontwikkeling         
Groep 5-8

STUDIEDAG
Kinderen vrij

Sint Maarten Landelijke 
intocht         
Sinter-
klaas

Intocht 
Sinter-
klaas 
Hurde-
garyp

Schoen zetten Presentatie Talent- 
ontwikkeling groep 5-8

Ouderbezoek/Oudercontacten/ 
Rapportmomenten en contactmomenten

De ouders van de leerlingen uit de groepen 1 
worden één keer per jaar door de groepsleer-

kracht bezocht. Met ouders van de kinderen 
uit groep 8 wordt in februari een gesprek 
gevoerd aangaande de schoolkeuze m.b.t. 
het voortgezet onderwijs. Aan het begin 
van het schooljaar nodigen we de ouders/
kinderen uit voor een startgesprek met 
de groepsleerkracht(en). Dit betreft de 

groepen 3 t/m 8. Hierdoor hopen we elkaar, 
ouders en leerkrachten, over en weer zo 

goed mogelijk te informeren over het wel en 
wee van de kinderen.

In januari/februari volgt het eerste rapportge-
sprek. Bij dit gesprek zijn de ouders en leerlingen 

aanwezig 
van groep 
5 t/m 8. 
Aan het 
einde van 
het school-
jaar volgt 
het eindge-
sprek rond het 
tweede rapport.
 
Schoolkrant
Onze schoolkrant verschijnt één keer per jaar in de 
maand juni. De leerlingen van groep hebben hierin 
de redactie.



december
zo ma di wo do vr za

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25 Kerst-
vakantie 

Eerste  
kerstdag

26 Kerst-
vakantie 

Tweede 
kerstdag

27 Kerstvakantie 28 Kerstvakantie 29 Kerstvakantie 30 Kerstvakantie 31 Kerstvakantie
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Sinterklaasviering

Sinter-
klaas

Activiteitenmiddag         
Kerst

KERSTVIERING

Ouderraad
De werkzaamheden van de ouderraad bestaan uit, 
globaal gezegd, het assisteren van de leerkrachten 
voor zover dit niet direct met het onderwijs als zo- 
danig te maken heeft. 

Voorbeeld: cadeautjes 
kopen voor de grab-

belton en sinter-
klaasviering, 

assisteren bij de 
kerstviering, de 
paasmaaltijd, de 
catering bij de 
sportdag, etc.

Ouderbijdrage
We vragen voor verschillende kleine uitgaven een 
bijdrage. De bedragen zijn voor dit schooljaar: 
Groep 1 t/m 8    € 15,–

Deze ouderbijdrage wordt door de penning-
meester van de Afdelingsraad geïnd via 
School- kassa. Dit gaat automatisch of via 
IDEAL.

Alle leerlingen doen mee aan de activiteiten
van onze school. We sluiten geen leerlingen uit
omdat hun ouders de vrijwillige ouderbijdrage
niet kunnen of willen betalen. Dat mogen we
niet, maar dat willen we ook niet.



januari
zo ma di wo do vr za

2 Kerst-
vakantie

3 Kerstvakantie 4 Kerstvakantie 5 Kerstvakantie 6 Kerstvakantie 7 Kerstvakantie 8 Kerst-
vakantie

9 Kerst-
vakantie

10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

31 31
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Haarcontrole

Start Toetsweken

Schoonmaak
Groepen 1 en 2 

De gezonde pauzehap
De kinderen nemen zelf een lunchpakket en drinken 
mee. Voor het beleid omtrent voeding verwijzen wij u 
naar de schoolgids of website.

De voor- en naschoolse opvang is een vorm van 
buitenschoolse opvang die voor onze stichting wordt 
uitgevoerd door de organisatie Kinderwoud. De BSO 
is voor en na schooltijd, tijdens 
vakanties en overige schoolvrije dagen. Kinderwoud 
is in Hurdegaryp gevestigd op Van Weerden Poel-
manstraat 2c.
 
Coördinator BSO is mevrouw Alma Dedic,
06-23631645 of AlmaDedic@Kinderwoud.nl



februari
zo ma di wo do vr za

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19 Voorjaars-
vakantie

20 Voorjaars-
vakantie

21 Voorjaarsvakantie 22 Voorjaarsvakantie 23 Voorjaarsvakantie 24 Voorjaarsvakantie 25 Voorjaarsvakantie 26 Voorjaars-
vakantie

27 Voorjaars-
vakantie

28
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Einde toetsweken

Rapportmomenten STUDIEDAG

Kinderen vrij

STUDIEDAG

Kinderen vrij

Totaalontwikkeling
Wij vinden de totale ontwikkeling van uw kind be-
langrijk: hoofd, hart en handen. Door hier aandacht 
aan te besteden krijgt het talent van uw kind de 
ruimte.

Veel aandacht voor een goede instructie  
en zelfstandigheid
De instructie is direct en effectief met 
realistische verwachtingen ten aanzien van 
de kinderen. Een belangrijke plaats wordt 
ingeruimd voor het zelfstandig werken, van 
dag- naar weektaak. Verantwoordelijkheid 
en planning staan hierbij centraal. 

Veel aandacht voor expressievakken, 
talentontwikkeling en muziek
Expressievakken als tekenen, schilderen, knutselen, 
muziek en drama zijn verweven in ons onderwijs. 
Groep 3-8 heeft een vakdocent voor handvaardig-
heid. Groep 1-8 heeft wekelijks een vakdocent voor  
muziek en gymnastiek.



maart
zo ma di wo do vr za

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31
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Start Project
Groep 1-8

 Open ochtend

STUDIEDAG

Kinderen vrij

OUDERAVOND Boulân Presentatie 
Projectweken 

Schoolvoetbaltoernooi
jongens groep 7/8

Schoolvoetbaltoernooi 
meisjes groep 7/8

Inzagemoment
Verslagen  –  Afd.raden 

Schoolvoetbaltoernooi 
jongens en meisjes 
groep 5/6

Toezicht
Er is 10 min. voor schooltijd en in de pauze plein-

wacht. Tijdens het binnenkomen en het uitgaan van 
de leerlingen is er toezicht op de gang. 

Pestprotocol
De school heeft een pestprotocol. Dit 

wordt in alle groepen regelmatig 
behandeld en we spreken elkaar daar 
op aan. Pesten willen we tegengaan. 
We zien en horen niet alles, dus als u 
iets opvalt, dan horen wij dat graag. De 
afspraak is, dat dit geen klikken is! Dit 

kunt u doen via onze website. Zie onder 
knop Meld Pesten.

Ouderavond Boulân 
Er wordt jaarlijks een gezamenlijke ouderavond 
georganiseerd vanuit Kindcentrum it Boulân.



april
zo ma di wo do vr za

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 Goede Vrijdag 

Kinderen vrij

16

17 Eerste 
Paasdag

18 Tweede Paasdag 19 20 21 22 23 Meiva- 
kantie

24 Meiva- 
kantie

25 Meivakantie 26 Meivakantie 27 Meivakantie 

Koningsdag

28 Meivakantie 29 Meivakantie 30/31 
Meiva- 
kantie
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Activiteitenmiddag
Pasen

Start Talentontwikkeling 
Groep 5-8 

Finaledag schoolvoetbal

SCHOOLFOTOGRAAF

Presentatie Talent- 
ontwikkeling groep 5-8

KONINGSSPELEN 

Juffen- en meesterdag 
groep 3-8

Schoolfotograaf

Eén keer per jaar komt de schoolfotograaf. 
Het aanbod is volledig vrijblijvend.



mei
zo ma di wo do vr za

1 Meiva- 
kantie

2 Meivakantie 3 Meivakantie 4 Meivakantie 5 Meivakantie 6 Meivakantie 7 Meiva- 
kantie

8 Meiva- 
kantie 

Moeder-
dag

9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 Hemelvaartsdag 

Kinderen vrij

27 Kinderen vrij 28

29 30 31
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Bevrijdingsdag

Sport- en speldag

Start toetsweken Haarcontrole

STUDIEDAG

Kinderen vrij

Schoolreisjes
Elk jaar gaan we met de groepen 1 tot en met 6 
op schoolreisje. De schoolreisjes passen bij de 
leeftijden en de belangstelling van de groep. 
De groepen 7 en 8 gaan op schoolkamp. 
Hierin worden Appelscha en Ameland als 
bestemming elk jaar afgewisseld. 



juni
zo ma di wo do vr za

1 2 3 4

5 Eerste 
Pinkster-
dag

6 Tweede Pinksterdag 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 Vaderdag 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30
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Einde toetsweken

Schoolreis Groep 3 en 4

Haarcontrole

Avond3daagse

Avond3daagse Avond3daagse

SCHOOLKAMP
Groep 7 en 8 

SCHOOLKAMP
Groep 7 en 8

SCHOOLKAMP
Groep 7 en 8

STUDIEDAG

Kinderen vrij

Juffendag
Groepen 1 en 2

Schoolreisje
Groep 5 en 6 

Week van 
Rapportmomenten

STUDIEDAG
Kinderen vrij

SCHOOLARTSENDIENST
Wij zijn aangesloten bij de GGD Fryslân, Postbus 
612, 8901 BK Leeuwarden (088-2299444). Als u 
vragen heeft over de gezondheid van uw kind, 
dan kunt u contact opnemen met de GGD. Mai-
len: jgz@ggd.fryslan.nl.

CENTRUM JEUGD EN GEZIN (CJG)
Kinderen opvoeden is erg leuk, maar niet altijd 
gemakkelijk. Bij het CJG kunt u terecht voor alle 
informatie over opvoeden en opgroeien. Alle 
kennis onder één dak. Van jeugdgezondheids-
zorg tot cursussen voor ouders en opvoeders.
 
De medewerkers van het gebiedsteam onder-
steunen gezinnen op zeer uiteenlopende gebie-

den. Denk hierbij aan opvoedkundige hulp, maar 
ook aan een een aanvraag voor specialistische 
hulp en diagnostiek. Er wordt gewerkt met één 
vast contactpersoon vanuit één plan voor 
één gezin. Daarbij werken de medewerkers 
nauw samen met onder andere huisartsen, 
consultatiebureaus, scholen en vrijwilli-
gersorganisaties.

U kunt meer informatie krijgen via de IB-er 
of rechtstreeks contact opnemen: 
www.cjgachtkarspelen-tytsjerksteradiel.nl 
www.tichtbyelkoar.nl 
Telefoon 088 - 533 53 33



juli
zo ma di wo do vr za

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16 Zomer-
vakantie

17 Zomer-
vakantie

18 Zomervakantie 19 Zomervakantie 20 Zomervakantie 21 Zomervakantie 22 Zomervakantie 23 Zomer-
vakantie

24 Zomer-
vakantie

25 Zomervakantie 26 Zomervakantie 27 Zomervakantie 28 Zomervakantie 29 Zomervakantie 30/31 
Zomer-
vakantie
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Schoonmaak
Groepen 1 en 2

Musical

Afscheid groep 8
16.30 uur

Spelletjesochtend
Groep 1-8 

VERTROUWENSPERSOON
Als u een klacht hebt, dan willen we dat graag horen. Soms is er een klacht, 

die u niet met de leerkracht of de schoolleiding wilt bespreken. U kunt 
dan rechtstreeks contact opnemen met de vertrouwenspersoon van 
Stichting Oarsprong:  Mevr. A. Hamstra  U kunt haar bereiken op tele-
foonnummer 06-46275215.

Voor sommigen is het gemakkelijker contact op te nemen met iemand, 
die ze kennen of die woonachtig is in Hurdegaryp. Daarom is er per 
school een contactpersoon, waar u met uw eventuele klacht terecht 
kunt. Voor onze school is dat mevrouw A. Kromkamp, Stationsweg 4, 

telefoonnummer: 0511-475009. De contactpersoon kan u, als het nodig 
is, doorverwijzen naar de vertrouwenspersoon.



Van Weerden Poelmanstraat 2b,  9254 CS  Hurdegaryp
Tel: 0511 - 473493  |  www.cbsdewinde.nl

cbs


