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INLEIDING

De afgelopen jaren hebben we veel ontwikkelingen mogen doormaken binnen
OBS Hurdegaryp. Het is mooi om te zien dat de school volop in beweging is.
Het thematisch aanbieden van wereldoriëntatie, technisch- en begrijpend lezen
dat aansluit bij wereldoriëntatie, een nieuwe rekenmethode, een gezamenlijke
bibliotheek in de school, veel samenwerking met de peuteropvang en een
schoolbrede inzet voor sociaal/emotioneel leren zijn hier voorbeelden van. Mooie
ontwikkelingen, die we hebben mogen neerzetten, ondanks de invloed van
corona. Hier zijn wij als team erg trots op! Komend schooljaar hebben we weer
ontwikkelingen die ons onderwijs gaan verreiken. Hierbij leggen wij de focus nog
meer op dat wat de kinderen van ons nodig hebben. We hopen (nu het weer kan)
meer te kunnen samenwerken met u als ouder, om samen goed en uitdagend
onderwijs te blijven bieden.
In dit informatieboekje leest u de ontwikkelingen voor komend schooljaar en ook
alle praktische informatie de voor u belangrijk is.
Met vriendelijke groet,
Team OBS Hurdegaryp

ONDERWIJSKUNDIGE
ONTWIKKELINGEN IN 2022-2023
ROTS EN WATER IN DE GROEP 3/4/5
Het is voor kinderen erg belangrijk dat zij zich veilig voelen in hun groep. Vorig
jaar hebben wij ook al gebruik gemaakt van weerbaarheidstrainingen in alle
groepen. Wij hebben gemerkt dat het met name voor de jongere kinderen erg
waardevol is. Dit jaar hebben wij ervoor gekozen om met het programma Rots
en Water te gaan werken. Dit wordt gegeven door een erkende trainer. Detmer
Postma verzorgt deze lessen en komt gedurende 8 weken met groep 3/4
en groep 5 werken aan hun eigen weerbaarheid.

FRYSK
Komend schooljaar gaan we de lessen rondom Fries meer vormgeven. We willen
de kinderen bij ons op school graag iets meegeven van de Friese taal en de Friese
cultuur. Om dit op een goede manier te kunnen doen worden wij hierin begeleid
door Eelke Goodijk van Cedin. Het vormgeven van de Friese lessen doen wij onder
andere met de methode Spoar8, dit gaan we verder inzetten en we gaan in het
voorjaar van 2023 een Friese week organiseren.

BOVENSCHOOLSE PLUSKLAS MAXIMUS
Binnen onze stichting Adenium is er een bovenschoolse plusklas. Hier kunnen
leerlingen uit Tytsjerksteradiel naartoe. Voorheen zat deze plusklas bij het
Singelland in Burgum. Vanaf 1 augustus komt deze groep bij ons op school in het
lokaal naast groep 7/8. 3 dagen per week wordt hier lesgegeven. De leerkrachten
die hier werken zijn o.a. Juf Anje (onze intern begeleider). Met de komst van deze
klas halen wij meer expertise op het gebied van begaafdheid onze school binnen.
Hopelijk kunnen wij hier goed gebruik van maken om ons eigen onderwijs ook
voor meer begaafde leerlingen beter in te richten.
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LESGEVEN
Wij vinden het belangrijk dat alle kinderen goed onderwijs krijgen. Hiervoor hebben
wij goede leerkrachten nodig. Het is ook belangrijk dat onze leerkrachten zich blijven
ontwikkelen. Daarom gaan wij als team aan de slag met de manier waarop wij de
lessen geven. Hierin willen we graag goed kunnen afstemmen op dat wat het kind
nodig heeft. Omdat dit erg complex is gaan wij hier als team scholing in volgen.
Hierbij worden wij begeleid door Annie Minnema, zij is een expert op het gebied van
didactisch handelen en het geven van goede lessen.

OUDERPANELS
Om het onderwijs meer samen vorm te kunnen geven komen er in het schooljaar
2022/2023 twee ouderpanels die gericht zijn op een speciﬁek thema. Hierin kunnen
ouders inhoudelijk meepraten, ervaringen delen en naar de toekomst kijken. Met de
input uit deze ouderpanels hopen wij ons onderwijs verder vorm te kunnen geven

KOOKLESSEN
Gezonde voeding wordt steeds belangrijker binnen onze maatschappij. Daarom
besteden wij op school aandacht aan dit thema. Wij nemen al een paar jaar deel aan
het project Schoolfruit. Gedurende een half jaar krijgen de kinderen drie keer per
week een stuk fruit. Ze leren nieuwe groente- en fruitsoorten kennen en proeven.
Daarnaast hebben wij regelmatig kooklessen met de kinderen. Hiervoor is juf Corine
één dag per twee weken beschikbaar. Zij maakt met de kinderen gezonde gerechten
en leert hen over de herkomst van de gebruikte producten. Op deze manier proberen
wij de kinderen bewust te maken van het belang van gezonde voeding.

KOSTEN VAN DE SCHOOLREISJES
De kosten van de schoolreisjes kunt u in één keer betalen of in gedeelten verspreid
over drie maanden. Als u kiest voor gespreide betaling, verwachten we een reactie
van u, anders krijgt u een verzoek tot betaling. We vragen u om niet contant te
betalen, maar op rekening NL60RABO0312564597 t.n.v. Oudervereniging Openbare
basisschool o.v.v. schoolreis, groep en voornaam van uw kind.
Een richtlijn voor de kosten van de schoolreisjes:
(De deﬁnitieve bedragen volgen na de boeking van de activiteiten).
Groepen 1 t/m 7
€ 30,00
Schoolkamp groep 8
€ 100,00
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WIJ WERKEN MET HET CONTINUROOSTER
Schooltijden:
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

08.30-14.15 uur
08.30-14.15 uur
08.30-12.00 uur
08.30-14.15 uur
08.30-14.15 uur

GYMNASTIEK
De gymnastieklessen van de kinderen van groep 3 t/m groep 8
worden gegeven in de sporthal.
De kinderen hebben nodig: korte broek + T-shirt of gympakje,
bij voorkeur katoenen sokken en schone gymschoenen zonder zwarte zolen.
Dinsdag

Donderdag

11:00-11:45

Groep 7/8

Groep 7/8

11:45-12:30

Groep 6/7

Groep 6/7

12:30-13:15

Groep 3/4

Groep 3/4

13:15-14:00

Groep 5

Groep 5

OBS Hurdegaryp

OUDERVERENIGING
-Michael Augustines (voorzitter)
-Hilda Jensma (penningmeester)
-Lisette Nicolai (lid)
-Digna Broersma (lid)
-Tineke Jeurink (lid)
Vrijwillige ouderbijdrage € 20,00

CONTACTPERSOON
Marcel de Haan

TEAM
Monica Holscher
Groep 1/2

Ingrid Kuipers
Onderwijsassitent

Xandra van Weert
Groep 3/4

Lieuwe v/d Veen
Conciërge

Karin Laskewitz
Groep 3/4

Anje Geerligs
Intern begeleider

Roelof Stielstra
Groep 5

Theun Stienstra
Vakdocent muziek

Wouter Wiersma
Groep 6/7

Theo Holwerda
Vakdocent GVO

Corine Ottersberg
Groep 5/6/7 en kooklessen

Wiep de Wit
Vakdocent HVO

Marcel de Haan
Groep 7/8

Grietje Holtrop
Administratie

Albert Paauw
Schoolleider

Vacature
Vakdocent gym

m.dehaan@opo-furore.nl

MEDEZEGGENSCHAPSRAAD
In de Medezeggenschapsraad (MR) van OBS Hurdegaryp zitten:
-Silke Visser, voorzitter
-Anneke Ytsma
-Wouter Wiersma, leerkracht
-Roelof Stielstra, leerkracht

REGLEMENTEN 2022-2023
Voor alle reglementen en regelgeving rondom de school en de
schoolorganisatie verwijzen wij u naar de schoolgids van OBS
Hurdegaryp 2022 – 2023 (o.a. te vinden op onze website).
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BELANGRIJKE DATUMS 2022/2023
29 augustus
05 september
06 september
08 september
12 t/m 16 sept.
23 september
30 september
24 oktober
02 november
02 december
20 december
22 december
23 december
09 januari
09 februari
20 februari
06 maart
20 maart
07 april
10 april
18 en 19 mei
21 april
08 mei
26 mei
29 mei
21 juni
12 juli
21 juli

Eerste schooldag
Luizencontrole
Informatieavond groep 8
Informatieavond groep 1 t/m 7
Schoolreisjes
Schoolfotograaf
Studiedag, leerlingen vrij
Luizencontrole
Studiedag, Leerlingen vrij
Sinterklaas, leerlingen 12.00 uur vrij
Viering
Viering/kerstactiviteit
Leerlingen, 12 uur vrij
Luizencontrole
Studiedag, leerlingen vrij
Rapporten mee
Studiedag, leerlingen vrij
Gezamenlijke ouderavond IKC
Goede Vrijdag
2e Paasdag
Hemelvaartsdag + vrijdag, leerlingen vrij
Koningsspelen
Luizencontrole
Personeelsdag Adenium, leerlingen vrij
2e Pinksterdag
Studiedag, leerlingen vrij
Musical afscheid groep 8
Laatste schooldag, leerlingen 12 uur vrij

VAKANTIE
17 oktober t/m 21 oktober
27 december t/m 6 januari
27 februari t/m 3 maart
25 april t/m 6 mei
21 juli t/m 1 september

Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Meivakantie
Zomervakantie

