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Voorwoord

Zoals u van ons gewend bent, ontvangt u ook dit jaar weer de jaarkalender. De informatie die u hier in aantreft is 
een aanvulling op onze schoolgids met het verschil dat de informatie in deze jaarkalender elk schooljaar wijzigt en 
de informatie in de schoolgids over een langere periode gelijk blijft. Ook vindt u per maand een overzicht van de 
geplande activiteiten, feestdagen en vakanties, zodat u altijd op de hoogte bent van wat er in de school gebeurt.
Naast deze jaarkalender zijn er meer mogelijkheden om op de hoogte te blijven van het reilen en zeilen binnen De 
Cingel. Zo mag u elke maand een nieuwsbrief verwachten, waarin u wordt bijgepraat over recente ontwikkelingen 
en activiteiten. Ook de website en Social Media worden benut om leuke nieuwtjes de wereld in te helpen. Tot 
slot zijn er ook altijd onderwerpen die niet kunnen wachten op een volgende nieuwsbrief. Hiervan berichten we u 
graag via e-mail. Daarvoor is het zeer belangrijk dat we altijd over uw actuele mailadres beschikken. Mochten hier 
dus veranderingen in plaatsvinden, geef dat dan zo snel mogelijk aan ons door, zodat u altijd op de hoogte blijft.

Namens het team van OBS De Cingel,

Jeroen Wagenaar
Directeur 
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ADRESSEN

Openbare Basisschool De Cingel
Orxmasingel 16a, 9036 JW Menaam
Tel.: 0518-451663
Mail: decingel@owgfier.nl
Web: www.obsdecingel.nl

TSO
Mevr. M. Vogelaar
De Finne 34, 9036 KL Menaam
0518-452191

Mevr. D. Faber
De Finne 37, 9036 KL Menaam
0518-452255

PERSONEEL

Voor het schooljaar 2017-2018 zijn de volgende men-
sen werkzaam op OBS De Cingel:

Leerkrachten  Aukje de Boer
   Marieke Heida
   Gerda Huisman
   Petra Leijstra
   Maaike Sipma
   Jeroen Wagenaar
   André van Calsbeek (OOP)
   Marian Cuperus (HVO)
   Johan Postma (Muziek)
   Luca Spin (Gymnastiek)

Intern Begeleider  Marieke Heida

Taal-leescoördinator Aukje de Boer

ICT-coördinator  Jeroen Wagenaar

Cultuurcoördinator Maaike Sipma

Directeur  Jeroen Wagenaar

MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

De medezeggenschapsraad bestaat in het schooljaar 
2017-2018 uit de volgende leden:

Oudergeleding 
Janna Dijkstra  Voorzitter
Ishira Callaghan  Secretaris
Erik Krol  Lid

Personeelsgeleding 
Marieke Heida  Leerkracht
Petra Leijstra  Leerkracht
Maaike Sipma  Leerkracht

•  De vergaderingen van de medezeggenschapsraad zijn 
openbaar.

•  Aan de leden van de medezeggenschapsraad kunt u 
altijd informatie vragen of onderwerpen doorgeven 
die u tijdens de vergaderingen besproken wilt zien.

•  Verslag en agenda van de MR-vergaderingen kunt u 
via school krijgen.

We zijn altijd op zoek naar enthousiaste ouders die 
iets voor de school willen betekenen. Mocht u zich 
willen inzetten voor de school en plaats willen nemen 
in de MR of OV, dan kunt u contact opnemen met 
de voorzitters van de MR of OV via school of recht-
streeks.
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OUDERVERENIGING

De oudervereniging bestaat in het schooljaar 
2017-2018 uit de volgende leden:

Oudergeleding 
Diana Terpstra  Voorzitter
Maaike Herrema Secretaris
Femke Botma  Penningmeester
Wikje Palsma  Lid
Henk Langhout  Lid
N.N.B.   Lid
 
Personeelsgeleding 
Gerda Huisman  Leerkracht
Jeroen Wagenaar Op verzoek aanwezig

•  De vergaderingen van de oudervereniging zijn openbaar.
•  Aan de leden van de oudervereniging kunt u altijd informatie vragen of onderwerpen doorgeven die u tijdens de 

vergaderingen besproken wilt zien.

De samenstelling van de oudervereniging wordt elk jaar tijdens de zakelijke ouderavond gewijzigd. De nieuw zit-
tende OV wordt dan voor één jaar in functie gesteld. In de nieuwsbrief die na de zakelijke ouderavond uitkomt, 
wordt de nieuwe samenstelling van de OV opgenomen. Op de zakelijke ouderavond wordt een verantwoording 
afgelegd naar alle ouders.

VRIJWILLIGE OUDERBIJDRAGE

De oudervereniging beheert de gelden van het schoolfonds die binnen komen via de vrijwillige ouderbijdrage. U 
bent niet verplicht deze bijdrage te betalen, maar met deze ouderbijdrage kan de oudervereniging diverse activitei-
ten organiseren zoals een Kerstfeest, het Sinterklaasfeest op school, afscheidsfeest groep 8, e.d.

De bijdrage voor het schoolfonds is opgebouwd uit een gezinsdeel en een kinddeel en bedraagt voor het school-
jaar 2017-2018 per kind € 20,- en per gezin € 10,-

De bijdrage wordt als volgt berekend:
1 kind  gezinsbijdrage + 1x kindbijdrage  € 10 + € 20 = € 30
2 kinderen gezinsbijdrage + 2x kindbijdrage  € 10 + € 40 = € 50
3 kinderen gezinsbijdrage + 3x kindbijdrage  € 10 + € 60 = € 70
4 kinderen gezinsbijdrage + 4x kindbijdrage  € 10 + € 80 = € 90

De kosten voor de schoolreisjes zijn geen onderdeel van bovenstaande bedragen. De worden later in het school-
jaar in een aparte oproep gevraagd.

Een betalingsregeling voor de vrijwillige ouderbijdrage en de kosten van de schoolreisjes behoort tot de mogelijk-
heden. Daarvoor kunt u contact opnemen met de penningmeester van de Oudervereniging.

Het bankrekeningnummer waar u de bijdrage op kunt storten is: 
IBAN: NL35 RABO 0341 7356 63 t.n.v. Oudervereniging OBS De Cingel Menaam.
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GROEPSINDELING 2017-2018

De groepsindeling voor het schooljaar 2017-2018 ziet er als volgt uit:

1/2 3/4 5/6 7/8

Maandagmorgen Maaike Sipma Marieke Heida Jeroen Wagenaar Aukje de Boer

Maandagmiddag Maaike Sipma Marieke Heida Jeroen Wagenaar Aukje de Boer

Dinsdagmorgen Maaike Sipma Petra Leijstra Gerda Huisman Aukje de Boer

Dinsdagmiddag Maaike Sipma Petra Leijstra Gerda Huisman Aukje de Boer

Woensdagmorgen Maaike Sipma Marieke Heida Gerda Huisman Aukje de Boer

Donderdagmorgen Petra Leijstra Marieke Heida Gerda Huisman Aukje de Boer

Donderdagmiddag Petra Leijstra Marieke Heida Gerda Huisman Aukje de Boer

Vrijdagmorgen Petra Leijstra Marieke Heida Gerda Huisman Aukje de Boer

Vrijdagmiddag Gerda Huisman Aukje de Boer

Groep 7-8:   Aukje de Boer heeft een aantal vrijdagen in het schooljaar vrij. Jeroen Wagenaar zal haar 
die dagen vervangen.

Groep 3-4:   Marieke Heida heeft een aantal dagen in het schooljaar vrij. Jeroen Wagenaar of Petra 
Leijstra zal haar die dagen vervangen. André van Calsbeek komt groep 3-4 als onderwijs-
assistent versterken voor 20 uren in de week.

Vakdocent Muziek: Op vrijdag komt Johan Postma op school om in alle groepen muziekles te verzorgen.
Intern Begeleider:   Een dag in de week zorgt Marieke Heida voor de interne begeleiding. Een halve dag in de 

week assisteert Sytske Nicolay daarbij.
Directeur:   Jeroen Wagenaar is dinsdag, woensdag en donderdag ambulant om directietaken uit te 

voeren. Af en toe zal hij afwezig zijn i.v.m. bovenschoolse ICT taken.

LESSEN BEWEGINGSONDERWIJS

De lessen bewegingsonderwijs worden voor de groep 1 en 2 verzorgd in het eigen speellokaal en voor de groepen 
3-8 in de gymzaal van Menaam. De tijden zijn als volgt:

Gymrooster 2017-2018
Dinsdag : 11.00 - 12.00 uur Groep 5/6
  13.15 - 14.15 uur  Groep 3/4
    14.15 - 15.15 uur Groep 7/8 
  
Vrijdag:  10.00 - 11.00 uur Groep 3/4
  13.15 - 14.15 uur  Groep 5/6
    14.15 - 15.15 uur Groep 7/8

Het beweegteam van Menameradiel ondersteunt hierbij in de persoon van Luca Spin.

KLEUTERGYM

Voor het gymmen in ons speellokaal zijn schoenen zonder zwarte zolen verplicht. We zien het liefst schoenen 
met klittenband of elastiek. Voor de kleuters is een aparte gymtas nodig, die de kinderen van huis meenemen. Alle 
kleuters gymmen in hun hemd en onderbroek.
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SCHOOLTIJDEN

In onderstaande tabel ziet u welk groepen op welke dagdelen op school zijn.

maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag

ochtend middag ochtend middag ochtend middag ochtend middag ochtend middag

Groep 1

Groep 2

Groep 3

Groep 4

Groep 5

Groep 6

Groep 7

Groep 8
          
’s Morgens:
De kleuters mogen vanaf 8.20 uur naar binnen worden gebracht. Om 8.30 uur start de les.
Voor de groepen 3 t/m 8 gaat om 8.25 uur de bel. Vanaf dit moment mogen de kinderen rustig naar binnen gaan, 
zodat om 8.30 uur de lessen kunnen starten.
Om 12.00 uur start de lunchpauze. De kinderen gaan naar huis of naar de TSO.

’s Middags:
De kleuters mogen vanaf 13.05 uur naar binnen worden gebracht. Om 13.15 uur start de les.
Voor de groepen 3 t/m 8 gaat om 13.10 uur de bel. Vanaf dit moment mogen de kinderen rustig naar binnen gaan, 
zodat om 13.15 uur de lessen kunnen starten.
Om 15.15 uur zijn de kinderen vrij. Ze gaan dan naar huis of naar de BSO.

SPORT EN SPEL

De commissie lichamelijke opvoeding organiseert jaarlijks in schoolver-
band:
• De gemeentelijke sportdag voor groep 7 en 8 in het voorjaar.
•  Het gemeentelijke schoolvoetbaltoernooi voor jongens en meisjes in 

het voorjaar.
•  Het gemeentelijke schoolkaatstoernooi voor jongens en meisjes in het 

voorjaar.
•  Het gemeentelijke schoolschaatskampioenschap (ijs en weder die-

nende) in de winter.
•  In de loop van het schooljaar nemen we geregeld deel aan andere 

sportactiviteiten die mede worden georganiseerd door Beweegteam 
Menameradiel.

•  Groep 5-6 doet jaarlijks mee aan Schoolschaatsen in de Elfstedenhal te 
Leeuwarden.

•  In overleg met CBS Eben Haëzer en de ijsvereniging worden samen 
eventueel schoolschaatswedstrijden georganiseerd. Hiervan wordt u 
tijdig op de hoogte gebracht.

•  We hebben een officieel ‘Schoolplein 14’ met duurzame belijningen en 
materialen op het schoolplein om het buitenspelen te stimuleren.
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VAKANTIEREGELING SCHOOLJAAR 2017-2018
  

Vakanties Begin Eind

Herfstvakantie 21-10-17 29-10-17

Kerstvakantie 23-12-17 07-01-18

Voorjaarsvakantie 24-02-18 04-03-18

Paasvakantie 30-03-18 02-04-18

Meivakantie 27-04-18 11-05-18 (incl. Hemelvaart)

Pinksteren 21-05-18

Juni vrijdag 22-06-18

Zomervakantie 21-07-18 02-09-2018

SCHOOLRESULTATEN

We werken op school met een leerling-volg-systeem van Cito. Ieder jaar worden alle leerlingen twee keer ge-
toetst op de onderdelen: technisch lezen, begrijpend lezen, woordenschat, rekenen en spelling. Groep 1-2 toetst: 
taal voor kleuters en rekenen voor kleuters. De resultaten hiervan worden vergeleken met onze eigen schoolbe-
volking, met eerder behaalde resultaten van de leerlingen zelf en met het landelijk gemiddelde. Zo kunnen we een 
objectief beeld geven van de resultaten en kunnen we ons onderwijsaanbod evalueren. 
Het advies voor de leerlingen van groep 8 naar het voortgezet onderwijs wordt bepaald met behulp van de Plaat-
singswijzer. Hierin staan de resultaten van de Cito-toetsen vanaf groep 6 t/m groep 8. Dit geeft een goede indica-
tie van de te volgen leerroute in het voortgezet onderwijs. 
We hebben meegedaan aan de Centrale Eindtoets van Cito. Bijna alle leerlingen scoorden naar verwachting. Het 
gemiddelde van de groep lag onder het landelijk gemiddelde. Op de jaarlijkse Zakelijke Ouderavond worden deze 
gegevens gerapporteerd en besproken met de ouders. Ook worden deze resultaten gerapporteerd aan bestuur en 
inspectie.
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SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL

OBS De Cingel is een middelgrote basisschool die 
plaats biedt aan ongeveer 100 leerlingen. De school
ligt in het midden van Menaam en beschikt over een 
royaal schoolplein met diverse speelmogelijkheden, 
een zandbak en een voetbalkooi waarin de leerlingen 
kunnen voetballen. Wij willen zoveel mogelijk leer-
lingen van een passend onderwijsaanbod voorzien in 
een veilig pedagogisch klimaat. Ons gebouw is rol-
stoelvriendelijk. We hebben de organisatie van het 
onderwijs zo ingericht dat er minimaal aan de basison-
dersteuning voldaan kan worden.

Er wordt gewerkt met vier combinatiegroepen; 
groep 1/2, 3/4, 5/6 en 7/8. De leerlingen van groep 
1/2 hebben beschikking over een werklokaal, de hal 
en een speellokaal. De leerlingen van de groepen 3 
t/m 8 hebben beschikking over een instructielokaal 
met mogelijkheden om in de gemeenschapsruimte 
zelfstandig te werken. Ook is er een multifunctioneel 
lokaal beschikbaar voor diverse doeleinden. De ver-
werking van rekenen/wiskunde en spelling vindt o.a. 
plaats d.m.v. tablets (Snappet). Daarnaast maken we 
voor taal en rekenen gebruik van adaptieve webbased 
programma’s zoals, Rekentuin en Taalzee. Door het 
benutten van deze ICT-mogelijkheden kunnen we het 
leerstofaanbod beter afstemmen op de onderwijs- en 
instructiebehoeften van de leerlingen.

Aangemelde leerlingen die extra ondersteuning nodig 
hebben, worden in het Zorgadviesteam besproken. 
Het Zorgadviesteam heeft een adviserende rol bij de 
plaatsing van deze leerlingen. Sommigen hebben meer 
ondersteuning nodig dan we op basis van het school-
ondersteuningsprofiel
en de extra ondersteuning kunnen bieden. In het 
Zorgadviesteam wordt onderzocht
of de leerling plaatsbaar is op een andere school met 
extra ondersteuning of dat de leerling aangemeld dient 
te worden bij de Commissie van Toelaatbaarheid van 
het speciaal basisonderwijs.
De voorzitter van het Zorgadviesteam gaat bij leer-
lingen die extra ondersteuning nodig hebben over de 
besluitvorming van het ondersteuningstraject. We 
hebben beschikking over ambulante begeleiders die 
expertise hebben op het gebied van gedrag, leer- en 
ontwikkelingsstoornissen en verstandelijke beper-
kingen. Ambulante begeleiders worden ingezet om 
leerkracht en leerling te begeleiden en/of te onder-
steunen. Het bestuur beschikt over budgetten voor 
lichte en zware ondersteuning, deze middelen kunnen 

worden gebruikt voor de inzet van specifieke deskun-
digheid, extra ondersteunend personeel of extra leer- 
en/of hulpmiddelen.
We stellen voor leerlingen die extra ondersteuning 
nodig hebben een ontwikkelingsperspectief op (OPP). 
(Meer informatie over het Samenwerkingsverband Fryslân 
en het Zorgadviesteam kunt u vinden op de website van 
Onderwijsgroep Fier).

Onze school neemt deel aan een Intern Zorgoverleg. 
Tijdens dit overleg wordt er structureel samenge-
werkt met (school) maatschappelijk werk, de jeugd-
gezondheidszorg en er is op aanvraag een vertegen-
woordiger van bureau Jeugdzorg beschikbaar. Onze 
school werkt intensief samen met voorzieningen voor 
voorschoolse educatie en er wordt incidenteel samen-
gewerkt met andere externe instanties. De komende 
jaren willen we de basisondersteuning versterken en 
verbreden. De interne ondersteuningsdeskundigheid 
op het gebied van sociale vaardigheden en stoornissen 
zoals ADHD, autisme willen we door teamscholing 
bevorderen. Het programma voor meer- en hoogbe-
gaafde leerlingen willen we verfijnen. We hebben een 
ondersteuningsvoorziening voor begaafde en hoogbe-
gaafde leerlingen op bestuursniveau. 
(Het volledige schoolondersteuningsprofiel is op te vragen 
bij de directie.)
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VERANDERONDERWERPEN PER SCHOOLJAAR

In het schooljaar 2016-2017 zijn de volgende onderwerpen ter verbetering aanpakt:

Onderwerp Evaluatie

Wereld Oriëntatie We gebruiken nieuwe digitale methodes en materialen voor wereld 
oriëntatie (geschiedenis, natuur & techniek en aardrijkskunde). We zijn 
heel enthousiast over de mogelijkheden van deze methodes.

Afstemmen instructie en differentiatie We werken bij rekenen en spelling met Snappet 3.0 waarmee we 
steeds meer vorm geven aan gepersonaliseerd leren; leren op maat. 

Begrijpend Lezen We hebben ons Fier-breed verdiept in een nog efficiëntere aanpak van 
het leesonderwijs. De opgedane kennis is vertaald naar de klassen-
praktijk, bijvoorbeeld door een technisch-lees-circuit in te voeren met 
veel verschillende vormen van lezen.

Coöperatieve werkvormen We hebben ons als team verdiept in diverse vormen van samenwer-
ken om het leren te versterken.

Programmeren We hebben ons verdiept in een leerlijn programmeren in de school. 
Waarbij er van groep 1 t/m groep 8 aandacht voor programmeren is. 
We hebben materiaal bekeken, uitgeprobeerd en aangeschaft.

Muzieklessen We hebben muziek permanent een plek in ons onderwijs gegeven. 
Meester Johan Postma geeft iedere week in elke groep muziekles met 
veel verschillende materialen.

Voor meer informatie verwijs ik u naar het schooljaarverslag van De Cingel.

In het schooljaar 2017-2018 worden de volgende onderwerpen ter verbetering aangepakt:

Oudercommunicatie We gaan bekijken of we Algemene Ouderavond op een andere manier 
kunnen organiseren, om meer ouders/ verzorgers te bereiken.

21e eeuwse vaardigheden We laten ons inspireren in het Innovatorium om de vaardigheden van 
de 21e eeuw nog meer een plek in onze school te geven. Daar wor-
den diverse materialen voor ingezet: o.a.  Osmo, Lego WeDo, Green 
Screen, robots en I-pads.

Begrijpend- en Technisch Lezen Het leescircuit wordt geëvalueerd en gecontinueerd. Elementen van 
begrijpend lezen en luisteren, gecombineerd met mondelinge taalvaar-
digheid, krijgen daarin een plek.  

Sport en beweging We continueren de begeleiding van het Beweegteam Menameradiel 
bij onze gymlessen en we gaan daarbij ook gebruik maken van ons 
‘Schoolplein 14’.

Programmeren We geven concreet vorm aan de leerlijn programmeren in de school. 
Waarbij er van groep 1 t/m groep 8 aandacht voor programmeren is.

Muzieklessen De muzieklessen van meester Johan Postma worden versterkt met 
het gebruik van de muziekmethode: 123 Zing, waar ook de leerkrach-
ten gebruik van kunnen maken.

Voor meer informatie verwijs ik u naar het schooljaarplan van De Cingel.
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VERLOF

De directeur kan slechts in zeer buitengewone geval-
len verlof verlenen aan ouders met leerlingen in de 
leerplichtleeftijd (vanaf 5 jaar). Verlof kan worden 
aangevraagd via het formulier ‘aanvraag vrijstelling van 
geregeld schoolbezoek’. Deze is te downloaden via de 
website of op te vragen bij de directeur.
Dit formulier dient u ruim voorafgaand aan de 
verlofdag(en) te worden ingediend bij de directeur. 
De reden waarom het verlof wordt aangevraagd dient 
daarop te worden vermeld. Voor verlenging van de 
reguliere vakanties wordt géén toestemming verleend.
De directeur mag één keer per schooljaar verlof 
verlenen voor een vakantie van tien aaneengesloten 
dagen. Dit kan alleen als de arbeidssituatie van de ou-
ders/verzorgers het onmogelijk maakt om binnen de 
vastgestelde schoolvakanties op vakantie te gaan.

ZIEKMELDING

Wij vragen u bij ziekte of bij bezoek aan een arts, 
voor 8.20 uur contact op te nemen met school om de 
afwezigheid van uw kind door te geven.

OVERBLIJVEN

Op De Cingel worden de tussen- en buitenschoolse 
opvang (TSO en BSO) georganiseerd door Stichting 
Kinderopvang Friesland (SKF). Aan het begin van het 
schooljaar wordt er door de stichting geïnventari-
seerd welke leerlingen tussen de middag overblijven. 
De stichting heeft een aantal overblijfkrachten in 
dienst die de TSO tussen de middag regelt. Wilt u 
over het overblijven meer informatie, dan kunt u con-
tact opnemen met de Stichting Kinderopvang Fries-
land (www.kinderopvangfriesland.nl) Andere contact 
gegevens staan elders in deze gids.

ALGEMEEN

De aanmelding van de leerlingen
Wanneer u kennis wilt maken met onze school of 
uw kind wilt aanmelden, dan kunt u contact opnemen 
met de directeur. Er wordt dan een afspraak met u 
gemaakt voor een rondleiding. Tijdens de rondleiding 
krijgt u een beeld van de school. U wordt vervolgens 
uitgenodigd om een ochtend samen met uw kind te 

komen proefdraaien in groep 1. Uw kind kan daarna 
nog één of twee keer zelfstandig meedraaien. Als uw 
kind vier jaar wordt, mag het naar school. 

Halen en brengen groep 1 en 2
De ingang van de kleutergroepen ligt tegenover het 
dienstencentrum Orxmastate aan de Camstrastrjitte. 
Wij willen u vragen om uw kind tijdig op school te 
brengen. De kinderen van groep 1 en 2 mogen tien 
minuten voor aanvang van school tot aan de deur van 
de klas worden gebracht. De les begint om 08.30 uur. 
Als de school uitgaat, worden de leerlingen van groep 
1 en 2 naar buiten gebracht door de leerkrachten. Een 
vriendelijk verzoek aan de ouders om de auto niet 
direct bij de oversteekplaats te parkeren. Dit om de 
situatie bij de uitgang overzichtelijk te houden. 

Naar school komen 
We zien het liefst dat onze kinderen lopend op school 
komen, dat is voor hen de meest veilige manier. De 
kinderen die op de fiets komen plaatsen de fiets in 
het fietsenhok van onze school of op het pleintje 
daarnaast en zetten hun fiets op slot. Ouders die hun 
kinderen met de auto brengen vragen we de auto niet 
bij de ingang te parkeren, maar verder weg en het 
laatste stukje te lopen.

Binnenkomen overige groepen
De leerlingen van groep 3 tot en met 8 zijn ’s och-
tends vanaf 08.15 uur en ’s middags vanaf 13.00 uur 
welkom op het plein. Dan is er ook een leerkracht 
aanwezig om toezicht te houden. Om 08.25 uur en ’s 
middags om 13.10 uur gaat de bel. De lessen beginnen 
’s morgens om 08.30 uur en ’s middags om 13.15 uur.

Fruit eten groep 1 t/m 8
Er wordt ’s ochtends door de leerlingen van groep 
1 tot en met 8 fruit gegeten. Ook met betrekking 
tot het drinken zijn er binnen de groepen afspraken 
gemaakt. Wilt u er zorg voor dragen dat er echt een 
gezonde snack mee naar school gaat? Mocht uw kind 
geen fruit lusten, dan is een boterham of een rijstwafel 
een goed alternatief.

Nieuwsbrieven
De ouders worden regelmatig geïnformeerd over het 
reilen en zeilen op school middels een digitale nieuws-
brief. Om kosten te besparen worden de nieuwsbrie-
ven digitaal verspreid. Daarom hebben we van alle 
gezinnen een mailadres nodig. Dit mailadres kunt u 
vermelden op het inschrijfformulier van de school.
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Sinterklaas
Sinterklaas komt dit jaar op dinsdag 5 december, ’s 
ochtends zijn verjaardag vieren op OBS De Cingel. De 
groepen 1 tot en met 4 vieren het sinterklaasfeest ge-
zamenlijk en zijn ’s middags vrij. In de overige groepen 
legt hij korte bezoekjes af.

Kerst
De leerlingen van onze school vieren in de laatste 
week voor de kerstvakantie kerstfeest op school. 
Dit wordt met hulp van de oudervereniging geor-
ganiseerd. We besteden op verschillende manieren 
aandacht aan kerst.

Moeder- en vaderdag
De groepen in de onderbouw maken op school 
hiervoor een presentje. Voor de groepen 3 t/m 8 
worden er knutselmomenten gehouden i.s.m. de OV. 
De kinderen kunnen het gemaakte werk gebruiken als 
presentje.

Inzamelen
Op school doen we zoveel mogelijk aan gescheiden 
afval. Papier, oude elektrische apparaten en ander afval 
worden gescheiden ingezameld. Het papier wordt 
eens per maand opgehaald door het muziekkorps. 
Verder zamelen we lege batterijen en lege printer-
cartridges in. Wij zorgen er vervolgens voor dat 
Wecycle, Omrin of Stibat de ingezamelde apparaten, 
batterijen en cartridges komt ophalen. U kunt dus uw 
oude elektrische apparaten, lege batterijen en printer-
cartridges op school inleveren. Het komt de school en 
dus uw kind ten goede. Een keer per schooljaar doen 
we mee aan de gemeentelijke ‘Himmeldei’, om het 
zwerfvuil op te ruimen in de schoolomgeving.

Verjaardag en trakteren
Als uw kind jarig is, rekenen wij erop dat de klas 
getrakteerd wordt op een verantwoorde en gezonde 
manier. Het personeel heeft het liefst dezelfde trakta-
tie als de leerlingen. 

Verjaardagen personeel 
De docenten van groep 3 tot en met 8 vieren hun 
verjaardag in de groep. 

HVO en GVO
In het Humanistisch Vormingsonderwijs (HVO) en/ 
of Godsdienstig Vormingsonderwijs (GVO) worden 
jonge mensen begeleid bij het ontwikkelen van een 
eigen waardebesef en levensovertuiging door hen op 
een kritische en creatieve manier te leren omgaan 

met vragen over normen, waarden en levensover-
tuiging. HVO en/ of GVO wordt ongeveer een uur 
per week gegeven in de groepen 7 en 8 door een 
daarvoor gekwalificeerde docent. U mag als ouder/
verzorger aangeven of uw kind meedoet aan de HVO 
of GVO lessen.

Verkeersexamen
De leerlingen van groep 7-8 nemen in april 2018 deel 
aan het verkeersexamen. 

Kosteloos materiaal
Kosteloos materiaal kunnen we heel goed gebruiken 
bij verschillende lessen. U kunt ons hierbij helpen 
door zelf thuis verpakkingsmateriaal te sparen. Als 
u een klein voorraadje hebt, kunt u het op school 
inleveren. 

Buitenschoolse activiteiten
We doen regelmatig een beroep op ouders om te rij-
den bij excursies of schoolreisjes. Verder zijn bij sport-
toernooien ouders nodig om te begeleiden. Deze hulp 
waarderen we zeer. U kunt ook bij de OV aangeven 
bij welke activiteiten u wilt assisteren.

Schoolreisjes
De kleuters van groep 1 en 2 en de kinderen van 
groep 3 tot en met 6 gaan één dag op schoolreis. De 
leerlingen van groep 7 en 8 gaan meerdere dagen op 
schoolreis. U wordt via een nieuwsbrief geïnformeerd 
over de bestemming en de kosten van de verschil-
lende reisjes. Desgewenst is een betalingsregeling 
mogelijk.

iNNOVATORIUM
Onderwijsgroep Fier heeft de beschikking over een 
‘doe-en-ontdek’ ruimte op het gebied van techniek en 
ICT. Deze ruimte is gevestigd in een van de scholen 
van Fier te Stiens. De kinderen krijgen daar lessen 
waarbij ze worden uitgedaagd om de vaardigheden 
van de 21e eeuw te oefenen. Tevens is het een inspi-
ratieruimte voor onze leerkrachten. Wij denken dat 
wanneer de kinderen deze vaardigheden ontwikkelen, 
ze in hun latere leven alle beroepen kunnen uitoefe-
nen die ze maar zouden willen, en… die nu misschien 
nog niet eens bestaan! Voor meer informatie zie www.
innovatorium.nu 

Gevonden voorwerpen
Er is een speciale bak voor gevonden voorwerpen. 
Deze staat in de gemeenschapsruimte, bij de klap-
deuren. Wie iets kwijt is, kan daarin kijken. De mand 
wordt vlak voor de kerst- en zomervakantie geleegd.
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Onderwijsgroep Fier  
Postbus 31, 9050 AA  Stiens
Bezoekadres 
P. Jurjensstrjitte 8, 9051 BS Stiens 
Telefoon: 058-2539580
E-mail: info@owgfier.nl
Website: www.onderwijsgroepfier.nl

IBAN: NL24 BNGH 0285 1349 14
Inschrijfnummer Kamer van Koophandel 01123254
BTW nummer: 818765057B01

Directeur - bestuurder/dagelijks bestuur: 
De heren Mark Vrolijk en Marc Kammeraad
E-mail: mvrolijk@owgfier.nl

Leden van het algemeen bestuur: 
Mevr. A.Wachter (voorzitter), mevr. M. Holwerda en de heren 
S. Saakstra, J.W. van Beem, J. Bokma, G.F.E. Rauch, P. de Groot 
en E. Elsinga

GMR: 
Dagelijks bestuur: Evert Visser, Lara Breuker, Marike Utzon 
De dames Lara Breuker, Marieke Heida, Marike Utzon, Evelien 
Adema, Berber Hoitinga, Jos Tigchelaar, Simone Fleischer en  
de heren Sytze van der Zwaag, Evert Visser, Dedmer Swart,  
Frederik Jan van der Meulen en Stijn Beerends

Onderwijsinspectie:
Telefoon 088-6996060 / 0800-8051 (gratis) 
E-mail: info@owinsp.nl   Website: www.onderwijsinspectie.nl

Leerplicht
wordt uitgevoerd door de sector onderwijs van de gemeente 
Leeuwarden, Postbus 21000, 8900 JA Leeuwarden. 
Telefoon: 058-2338672

Landelijke Klachtencommissie: 
Deze commissie wordt in stand gehouden door onderwijsge-
schillen. 
Contactgegevens: Onderwijsgeschillen
Postbus 85191, 3508 AD Utrecht. Telefoon: 030-2809590
Website: www.onderwijsgeschillen.nl

Schoolarts/GGD: 
Postbus 612, 8901 BK Leeuwarden. Telefoon: 088 2299444 
E-mail: jgz@ggdfryslan.nl   Website: www.ggdfryslan.nl

Schoolmaatschappelijk werk: 
Welzijn Centraal, Eewal 61, 8911 GS Leeuwarden
058-2348434, www.welzijncentraal.nl 

Vertrouwenspersoon voor leerkrachten:  
De vertrouwenspersoon voor leerkrachten is de heer Peter de 
Jong. Hij is direct te bereiken op 06 107 667 98. 

Hij wordt ingehuurd via GIMD. GIMD is een landelijk opere-
rende organisatie en maakt deel uit van Zorg van de Zaak, een 
netwerk van bedrijven op het gebied van bedrijfszorg, medische 
zorg en leefstijl. De contactgegevens van GIMD BV zijn:
Abe Lenstra boulevard 10, 8448 JB Heerenveen
Postbus 632, 8440 AP Heerenveen
Tel. 088 800 85 00   E-mail: info@gimd.nl

Vertrouwenspersoon voor ouders en leerlingen: 
De vertrouwenspersoon voor leerlingen en ouders is mevrouw 
Tjitske Feersma. Zij is te bereiken op 06-125 226 29 of via e-
mail: t.feersma@cedin.nl

Als ouder kunt u in het contact met de school een probleem hebben, 
waar u graag met een onafhankelijk persoon over wilt spreken. Zoals 
u in de schoolgids kunt lezen is het verstandig dit probleem eerst te 
bespreken met de betreffende persoon, of zo nodig met de speciale  
contactpersoon van de school. Natuurlijk kunt u ook altijd contact 
opnemen met de directeur. Het kan echter ook voorkomen dat u 
contact wilt met een buitenstaander, iemand die niet direct betrokken 
is bij de school. Dan kunt u terecht bij de vertrouwenspersoon. De 
vertrouwenspersoon biedt een luisterend oor en alle ruimte voor uw 
verhaal en emoties. Deze vertrouwenspersoon staat naast u als het 
gaat om het zoeken naar een oplossing, maar neemt het probleem 
niet van u over. U houdt daarin zelf de regie. Samen met u kijkt 
de vertrouwenspersoon naar mogelijke oplossingen, welke stappen 
gezet kunnen worden, en wat daarvan de voor- en nadelen zijn. Het 
kan zijn dat u alleen uw verhaal kwijt wilt, of dat u wordt doorverwe-
zen naar een bemiddelaar of mediator.

Vertrouwensinspecteur: 
Centraal meldpunt vertrouwensinspecteurs in geval van seksu-
ele intimidatie, seksueel misbruik en ernstig fysiek of geestelijk 
geweld: 0900-1113111 of 088-8051 (gratis)

Onderwijsbegeleiding: 
Cedin: Dhr. L. Renema
Lavendelheide 21, 9202 PD Drachten. Telefoon: 088-0200300


