BELANGRIJKE DATUMS 2020/2021
17 augustus
24 augustus
31 augustus
03 september
7 t/m 11 september
24 september
25 september
29 september
30 september
05 oktober
09 oktober
19 oktober
21 oktober
02 t/m 06 november
18 november
04 december
15 december
17 december
17 december
18 december

Eerste schooldag
Luizencontrole
Informatieavond groep 8
Informatieavond groep 1 t/m 7
Schoolreisje (onder voorbereid)
Schoolfotograaf
Studiedag, leerlingen vrij
Start typecursus groep 8
Start Kinderboekenweek
Gezamenlijke ouderavond It Boulân
Afsluiting Kinderboekenweek
Luizencontrole
Studiedag, leerlingen vrij
Contactgesprekken
Studiedag, leerlingen vrij
Sinterklaas, leerlingen 12.00 uur vrij
Viering
Viering
Kerstfeest
Leerlingen 12.00uur vrij

04 januari
11 januari
08 februari
15 febriari
15 t/m 19 februari
01 maart
10 maart
02 april
05 april
23 april
26 april
27 april
17 mei
24 mei
07 juni
17 juni
28 juni
28 juni t/m 02 juli
09 juli

Luizencontrole
Start Citoweken
Studiedag, leerlingen vrij
Rapporten mee
Contactgesprekken
Personeelsdag Adenium, leerlingen vrij
Open Dag
Goede vrijdag
2e Paasdag
Koningsspelen
Studiedag, leerlingen vrij
Koningsdag
Luizencontrole
2e Pinksterdag
Start Citoweken
Studiedag, leerlingen vrij
Rapporten mee
Contactgesprekken
Laatste schooldag, leerlingen 12.00 uur vrij
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Van Weerden Poelmanstraat 2 A
9254 CS Hurdegaryp
Tel: 0511-472026
e-mail: hurdegaryp@opo-furore.nl
www.obs-hurdegaryp.nl

ONDERWIJSKUNDIGE ONTWIKKELING
In het komende schooljaar hebben wij heel wat onderwijskundige ontwikkelingen op de
planning staan. Afgelopen jaar zijn er al veel ontwikkelingen in gang gezet en die krijgen
volgend jaar een vervolg. Door de coronacrisis zijn sommige ontwikkelingen stil komen te
liggen, andere ontwikkelingen zijn wel doorgegaan of krijgen een vervolg.

WERELDORIENTATIE MET BLINK
De wens om wereldoriëntatie op geïntegreerde manier te geven was er al langer.
Het vinden van de juiste aanpak was een zoektocht. Afgelopen jaar hebben we de
keuzegemaakt voor BLINK! geïntegreerd. Alle wereld oriënterende vakken komen
hierin samen. Daarnaast ligt de focus voor een deel op kennisoverdracht en daarnaast
gaan de kinderen zelf aan de slag met projecten. De leerlkracht leert de kinderen
onderzoeksvaardigheden aan, waardoor de kinderen zelfstndig door middel van
samenwerken eigen projecten gaan vorngeven. De thema’s zijn schoolbreed, waardoor
iedereen aan het zelfde thema werkt. We eopenen of eindigen de thema’s samen en
willen u als ouder daar meer bij gaan betrekken.

TEAM
Saskia Krol (groep 1/2)
s.krol@opo-furore.nl

Roelof Stielstra (gr.5/6)
r.stielstra@opo-furore.nl

Xandra van Weert (gr. 3)
x.vanweert@opo-furore.nl

Wouter Wiersma (gr.7)
w.wiersma@opo-furore.nl

Wiesje Ligthart (gr.1/2)
w.ligthart@opo-furore.nl

Marcel de Haan (gr.8)
m.dehaan@opo-furore.nl

Karin Laskewitz (gr.3)
k.laskewitz@opo-furore.nl

Tineke Steegstra (IB’er)
t.steegstra@opo-furore.nl

Auke de Boer (gr.4/5)
au.deboer@opo-furore.nl

Albert Paauw directeur
directie.hurdegaryp@opo-furore.nl

Corine Ottersberg (gr.4/5 en 5/6)
c.ottersberg@opo-furore.nl

NIEUWE REKENMETHODE: DE WERELD IN GETALLEN
Aangezien de huidige rekenmethode is verouderd hebben wij als team een nieuwe
rekenmethode gezocht. Dit proces hebben wij zorgvuldig doorlopen. De nieuwe
rekenmethode is gebaseerd op de nieuwste inzichten en methodiek. Om deze
kennis ook tot ons te nemen worden wij komend scholjaar begeleid door een extern
onderwijskundige. In vijf bijeenkomsten gaan wij deze methode goed implementeren. Ook
worden wij meegenomenin de theorie en de werkwijze van deze methode. Wij hopen met
deze methode nog beter aan de kunnen sluiten bij het niveau van de kinderen.

VAKANTIE
12 t/m 16 oktober
12 dec. t/m 03 januari
22 t/m 26 februari
3 t/m 16 mei
12 juli t/m 22 aug.

Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Meivakantie
Zomervakantie

OBS Hurdegaryp

OUDERVERENIGING

OUDERPANELS

Marloes van der Meulen - voorzitter
Femke Westerlaan - secretaris
Hilda Jensma - Penningmeester
Lisette Nicolai - lid
Digna Broersma - Lid

Afgelopen jaar hebben wij een keer één ouderpanel gehouden in verband met het te
schrijbven schoolplan. Tijdens deze avond bleek al snel dat er behoefte is van ouders om
verbonden te zijn aan de school. Inhouderlijk meepraten, ervaringen delen en naar de
toekomst kijken. Om het onderwijs meer smaen vorm te kunnen geven komen er in het
schooljaar 2020-2021 twee ouderpanels die gericht zijn op een specifiek thema.

Vrijwillige ouderbijdrage € 20,00

SOCIAAL/EMOTIONELE ONTWIKKELINGEN
CONTACT PERSOON
Marcel de Haan

m.dehaan@opo-furore.nl

MEDEZEGGENSCHAPSRAAD
In de Medezeggenschapsraad (MR) van OBS Hurdegaryp zitten:
Nynke Osinga
Silke Visser
Wouter Wiersma, leerkracht
Roelof Stielstra, leerkracht

REGELEMENTEN 2020-2021
Voor alle reglementen en regelgeving rondom de school en de
schoolorganisatie verwijzen wij u naar de schoolgids van OBS
Hurdegaryp 2020-2021 (o.a. te vinden op onze website)

De sociaal/emotionele ontwikkeling van kinderen is erg belangrijk. Goed in je vel zitten is een
voorwaarde om goed te kunnen leren. Het groepsprocues begeleiden is een uitdaging voor
alle leerkrachten. Samen een groep worden en met elkaar om leren gaan is een hele kunst.
Om dit proces goed te kunnen begeleiden gaan we komend scholjaar gebruik maken van
KWINK. Dit is een methode die handvatten geeft aan het groepsproces en middels activtiteiten
kinderen houvast biedt hoe om te gaan met verschillende situaties. Deze preventieve aanpak
willen wij inzetten om kinderen weerbaar te maken en het groepsproces goed te begeleiden.

WIJ WERKEN MET HET CONTINU ROOSTER
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

OBS Hurdegaryp

WELKE JUF/MEESTER VOOR DE KLAS

KOSTEN VAN DE SCHOOLREISJES

1/2

3

4/5

5/6

7

8

Maandag

Saskia

Xandra

Auke

Roelof

Wouter

Marcel

Dinsdag

Saskia

Xandra

Auke

Roelof

Wouter

Marcel

Woensdag

Saskia/
Wiesje

Karin

Auke

Roelof/
Corine

Wouter

Marcel

Donderdag

Wiesje

Karin

Auke

Roelof

Wouter

Marcel

Vrijdag

Wiesje

Karin

Corine

Roelof

Wouter

Marcel

De kosten van de schoolreisjes kunt u in één keer betalen of in gedeelten verspreid over 3
maanden. Als u kiest voor een gespreide betaling, verwachten we een reactie van u, anders
krijg 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
Schoolkamp groep 8

€ 25,00
€ 75,00

• Wiesje en Saskia werken om en om op woensdag in groep 1/2.
• Roelof en Corine werken om en om woensdag in groep 5/6.
• Op de dagen dat Corine niet in groep 5/6 staat geeft zijn kookles aan verschillende
groepen.

GYMNASTIEK
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 onze manier proberen wij de kinderem bewust te maken
van het belang van gezonde voeding.

De gymnastieklessen 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

08:30 - 09:15

Groep 8

Groep 8

09:15 - 10:00

Groep 7

Groep 7

10:30 - 11:15

Groep 3

Groep 3

12:30 - 13:!5

Groep 4/5

Groep 4/5

13:30 - 14:00

Groep 5/6

Groep 5/6

OBS Hurdegaryp

