
GELDZAKEN 
Ouderbijdragen 
In het schema hieronder kunt u zien welke bijdragen wij dit schooljaar van u vragen.  
Deze ouderbijdragen worden bij voorkeur geïnd via automatische incasso in februari en mei. Voor meer algemene informatie 
hierover verwijzen wij u naar de schoolgids. Concrete informatie rondom incassodata e.d. krijgt u in de loop van het 
schooljaar.  
 

 Groep 1-2 Groep 3-4 Groep 5-7 Groep 8 

Ouderbijdrage € 20,00 € 20,00 € 20,00 €  20,00 

Schoolreisje/-kamp € 15,00 € 35,00 € 35,00 €  95,00 

Schoolzwemmen  € 24,00   

TOTAAL € 35,00 € 79,00 € 55,00 € 115,00 

 
De hierboven genoemde bedragen zijn op basis van vrijwilligheid. Het niet betalen van de ouderbijdrage leidt niet tot het 
uitsluiten van leerlingen van deelname aan activiteiten. 

 

 

 

 

SWS De Frissel 

Smidswei 13a 

9222 NA  Drachtstercompagnie 

0512-341274    

frissel@pcbosmallingerland.nl 

www.swsdefrissel.nl 

   

 

 

ADRESSEN 
  

Personeel 
 

Marianne de Boer marianne.deboer@pcbosmallingerland.nl 

Jetske Henstra jetske.henstra@pcbosmallingerland.nl 

Monika Kuipers monika.kuipers@pcbosmallingerland.nl 

Gera Olsthoorn gera.offringa@pcbosmallingerland.nl 

Nynke Postmus nynke.postmus@pcbosmallingerland.nl 

Tiny Reinders,  
werkdrukverl. 

tiny.vanderwal@pcbosmallingerland.nl 

Jantine Rering,  
IB’er 

jantine.zandstra@pcbosmallingerland.nl 

Wouter Rozema,  
onderwijsass. 

wouter.rozema@pcbosmallingerland.nl 

Angela van Wijk angela.vanwijk@pcbosmallingerland.nl 

Geertje Zwama geertje.zwama@pcbosmallingerland.nl 

Egbert Klazenga,  
directeur 

egbert.klazenga@adenium.nl 

Loes Mol,  
secretaresse 

loes.boonstra@pcbosmallingerland.nl 

Johan Ruiter, 
conciërge 

johan.ruiter@pcbosmallingerland.nl 

 
 

 
 
 

 

 Schoolcommissie 
 

Wiebren Santema (vz) 

Christina Lamsma 

Anneke van der Ploeg 

Anita van Boekel 

Ria van der Velde 

Marieke Huitema 
 

Medezeggenschapsraad 
 

Age Wesselius (vz) 

Durk de Graaf 

Marianne de Boer 

Jantine Rering 

   
Identiteitscommissie 
 

Gurbe Aardema 

Annemarie Visser 

Rijna van der Vlugt 

Karin van Meerveld 

Nynke Postmus (personeel) 

Jetske Henstra (personeel, IDcomm PCBO) 

Egbert Klazenga (directeur) 

 

 

   

 Beste ouders, 
  
We staan aan het begin van het cursusjaar 2022-2023; het eerste jaar in een 
nieuw schoolgebouw! We vinden het van belang dat u goed op de hoogte bent 
van alle ins en outs van onze school. U kunt dit vinden op onze website en in de 
aangepaste schoolgids. Deze gids vindt u op de website van de school en bevat 
alle belangrijke informatie. Daarnaast ontvangt u deze verkorte informatiegids 
waarmee wij u informeren over belangrijke onderwerpen en over de 
verschillende activiteiten die dit jaar plaatsvinden. Op de kalender vindt u alle 
relevante gegevens die bekend zijn op het moment van samenstellen. Op het 
wekelijkse infoblad treft u eventuele aanpassingen en toevoegingen aan. Deze 
kunt u overnemen op de kalender zodat u alles netjes bij elkaar hebt.  
  
We hopen dat de kalender en deze informatiegids bijdragen aan een plezierige 
samenwerking tussen de school en de ouders. Uw betrokkenheid vinden we van 
belang als het gaat om het opvoeden van uw kinderen, onze leerlingen.  
 
Met vriendelijke groeten, 
Egbert Klazenga 
directeur SWS De Frissel 

 LEERPLICHT 
Op de eerste dag van de maand waarin uw 
kind 5 jaar wordt is het leerplichtig. U mag 
uw kind dan niet meer zonder reden thuis 
houden. Aanvragen voor verlof moeten 
schriftelijk worden ingediend bij de 
directie. We wijzen er met klem op dat u 
eerst toestemming  tot het verlof moet 
hebben voordat u eventuele verplichtingen 
aangaat. Richtlijnen betreffende verlof zijn 
op school te verkrijgen en staan ook in de 
schoolgids. Als uw kind ziek is kunt u dat 's 
ochtends telefonisch doorgeven of via de 
Parro-app. 
Door het scheppen van een goede sfeer en 
een goede communicatie met de ouders 
denken we schoolverzuim te voorkomen. 
Een adequate reactie in geval van 
ongeoorloofd schoolverzuim zien we als 
een vorm van bestrijding. 
 

 

SCHOOLTIJDEN 
Sinds enkele jaren werken wij met het  continurooster; 
de kinderen gaan iedere dag van 8.15 uur tot 14.15 uur 
naar school, behalve op woensdag; dan zijn de kinderen 
om 12.15 uur vrij. Daarnaast heeft groep 1 t/m 4 op 
vrijdagmiddag ook vrij vanaf 12.15 uur. De kinderen 
nemen hun lunchpakket en drinken mee naar school. 
Tijdens de middag hebben ze van 12.15 tot 12.45 uur de 
gelegenheid dit te nuttigen en spelen ze buiten onder 
begeleiding van het personeel. Een aantal ouders helpt 
bij toerbeurt de leerkrachten van de kleuters tijdens het 
eten (12.15-12.45 uur). Vijf minuten voor aanvang gaat 
de bel, dan gaan de kinderen naar binnen, zodat we op 
tijd kunnen beginnen. 

 Groep 1-4 Groep 5-8 

Maandag 8.15 – 14.15 8.15 – 14.15 

  
Dinsdag 8.15 – 14.15 8.15 – 14.15 

  
Woensdag 

8.15 – 12.15 
‘s middags vrij 

8.15 – 12.15 
‘s middags vrij 

Donderdag 8.15 – 14.15 8.15 – 14.15 

Vrijdag 
8.15 – 12.15 
’s middags vrij 

8.15 – 14.15 

       

De Frissel….een goede start voor ieder kind 
 

De Frissel….een goede start voor ieder kind 



BEWEGINGSONDERWIJS 
Alle groepen krijgen bewegingsonderwijs in de nieuwe 
gymzaal. Groep 1-2 speelt ook op het plein. 
Groep 3-4 heeft eens per 2 weken zwemles op donderdag 
van 09.00—10.00 uur 
 

Groep 1-2 wo 8.45 – 9.45  

Groep 3-4 do 9.00 – 10.00 vr 11.30 – 12.15 

Groep 5-6 di 11.30 – 12.15 vr 13.30 – 14.15 

Groep 7 di 13.30 – 14.15 vr 8.30 – 9.30 

Groep 8  di 12.45 – 13.30 vr 8.30 – 9.30 
 

 VEILIGHEID 
Spelen op het plein 
Onze speelplaats is in ontwikkeling. De speeltoestellen die 
er zijn worden jaarlijks onderhouden. Een ongeluk zit  
echter in een klein hoekje. Op school zijn BHV-ers om 
eerste hulp te verlenen.   
Wanneer er iets stuk gaat, bijvoorbeeld een bril of een 
kledingstuk, kan de school alleen dan aansprakelijk gesteld 
worden wanneer de schade is te wijten aan nalatigheid van 
het bevoegd gezag of het personeel. 
 
Toezicht 
Een kwartier voor schooltijd en in de pauzes zijn er altijd 
teamleden op het plein om toezicht te houden. Bij het 
uitgaan houden zij samen met de leerkracht van groep 1-2 
bij het hek een oogje in het zeil. Zij zien er op toe dat de 
kinderen ordelijk het schoolplein verlaten. Ook na de 
lunchpauze is er toezicht op het plein.  
De pleinwacht ziet niet alles. Wanneer u iets opvalt wat 
niet hoort, of wanneer uw kind niet lekker in zijn/haar vel 
zit door een voorval op school, willen we dat graag van u 
weten. 
 
Halen en brengen 
De verkeersveiligheid rond de school is kwetsbaar. Als u de 
kinderen brengt of haalt, houdt u zich dan aan de 
onderstaande afspraken: 
-Bij het MFC zijn voldoende parkeerplaatsen. Maak hier 
zoveel mogelijk gebruik van als u met de auto komt. 
-Het is niet toegestaan auto's te parkeren aan de Smidswei 
buiten de parkeerhavens. 
-We zien graag dat leerlingen die binnen de bebouwde kom 
wonen lopend of met de fiets op school komen. 
-Alle leerlingen worden op het plein opgevangen door de 
leerkrachten op een afgesproken plek. De leerlingen gaan 
daarna met hun eigen juf of meester in school. 
 
Sociaal emotionele ontwikkeling 
We besteden op school veel aandacht aan de ontwikkeling 
van het zelfvertrouwen van onze leerlingen. We doen dat 
met de lessen van KIVA. 
Schoolregels zijn nodig voor een veilig schoolklimaat. 
 
Samen met de leerlingen stellen we succescriteria op voor 
een ‘fijne’ school. 
 

 
 

 

 OUDERS 
 
Informatie 
We vinden het van belang dat u goed geïnformeerd 
bent over alles wat op school plaats vindt. Alle actuele 
informatie komt wekelijks tot u via het infoblad dat 
meestal op maandag via de e-mail wordt verspreid. Een 
belangrijke informatiebron is onze website: 
www.swsdefrissel.nl. Wanneer zich een calamiteit  
voordoet zetten we zo snel mogelijk alle informatie op 
de site.  
 
Parro-app 
Alle ouders kunnen de parro-app downloaden (mits uw 
mailadres bekend is op school). Via deze app kunnen 
leerkrachten en ouders snel met elkaar communiceren. 
Via deze app kunt u ook uw voorkeuren voor 
plaatsing/gebruik van foto's van uw kind instellen. 
 

 
 

 Contact met school 
We willen graag laagdrempelig zijn en ouders zijn op school 
welkom met hun vragen. We willen graag met u in gesprek 
blijven. Bij aanvang van de lessen hebben we daar weinig tijd 
voor. 's Middags na de lessen zijn we beschikbaar voor overleg.   
Aan het begin van het schooljaar organiseren we een 
ouderavond over het IEP leerlingvolgsysteem. Voor de ouders 
van groep 8 plannen we jaarlijks extra overlegmomenten om 
tot een verantwoorde schoolkeuze voor het voortgezet 
onderwijs te komen. 
 
Ouderbetrokkenheid 
Het is onze wens alle ouders zoveel mogelijk bij het onderwijs 
te betrekken en dan vooral bij de ontwikkeling van de eigen 
kinderen. We houden daarom ontwikkelingsgesprekken met 
ouders en (vanaf groep 3) leerlingen. We kijken graag met u 
vooruit en bespreken met u en uw kind wat er nodig is om zich  
in een komende periode goed te kunnen ontwikkelen. We 
denken daarbij niet alleen aan leervorderingen maar zeker ook 
aan vorderingen op het gebied van creatieve en sociaal 
emotionele ontwikkeling. Er zijn geen rapportbesprekingen. 
  
'Ouderbetrokkenheid speelt zich deels op school, maar voor 
een belangrijker deel thuis af.' 
 

  

LEVENSBESCHOUWING 
Op school geven alle leerkrachten lessen in algemeen 
levensbeschouwelijke vorming. We geven ook vorm aan 
bijbellessen in alle groepen. Dat gebeurt deels door 
leerkrachten zelf, maar we hebben ook gezorgd voor een 
oplossing wanneer de leerkracht niet vertrouwd is met het 
geven van bijbellessen. In groep 3-4 en 5-6 wordt wekelijks 
op dinsdag een bijbelles gegeven door dhr. Tjerk Bosscher. 
Hij is een GVO-docent van het Vormingscentrum. In groep 7 
komt op donderdag pastor Ageeth de Vries van de 
plaatselijke PKN-gemeente.  
 

ACTIVITEITEN 
 
Schoolse activiteiten 
De Frissel wil een actieve school zijn en organiseert binnen 
het aanbod jaarlijks extra activiteiten om het onderwijs 
levendig en voor de leerlingen betekenisvol te houden. We 
willen daarbij extra aandacht schenken aan muziek en 
techniek. Op school wordt ook veel aandacht geschonken 
aan de leesontwikkeling van de leerlingen. We merken dat 
leerlingen hier moeite mee hebben. We organiseren veel 
leesactiviteiten in de school. zoals bijv. de 
Kinderboekenweek, de voorleeswedstrijd en schrijvers in de 
school. 
We werken nauw samen met de openbare bibliotheek 
Drachten. Zij zorgen voor een wisselend boekenaanbod op 
onze school. De uitleen is gedigitaliseerd. 
Wij vragen ouders ook thuis hierin te investeren en de 
kinderen te stimuleren de bibliotheekboeken ook 
daadwerkelijk te lezen. We beschikken ook over Friese 
boeken en investeren dit jaar in Engelse leesboeken. 
  
Voor de groepen 1 en 2 organiseren we 4 keer per jaar een 
spelmiddag (van 13.15 tot 14.15 uur). Ouders van kinderen 
uit deze groepen worden voor de begeleiding ingeroosterd.  
  
Buitenschoolse activiteiten 
De Frissel organiseert, bij voldoende opgave, buitenschoolse 
activiteiten zoals bijv. sporttoernooien. De organisatie van 
de buitenschoolse activiteiten ligt bij de schoolcommissie. 
Iedereen die als vrijwilliger begeleidt bij buitenschoolse 
activiteiten is hiervoor verzekerd. 
Deelname aan buitenschoolse activiteiten is waardevol 
maar niet verplicht. 

 

   

VAKANTIES  EN VRIJE DAGEN 
Herfstvakantie 17-10-2022 t/m 21-10-2022 

Kerstvakantie 26-12-2022 t/m 06-01-2023 

Voorjaarsvakantie 27-02-2023 t/m 03-03-2023 

Paasweekend 07-04-2023 t/m 10-04-2023 

Meivakantie (inclusief Koningsdag) 24-04-2023 t/m 05-05-2023 

Hemelvaartsweekend 18-05-2023 t/m 21-05-2023 

Pinkstermaandag 29-05-2023 

Zomervakantie 24-07-2023 t/m 01-09-2023 

 
Er zijn  naast de vakanties nog  een aantal dagen of dagdelen waarop de kinderen vrij zijn. Dit heeft te maken met 
studiemomenten voor het personeel. Onderstaande data vindt u ook in de kalender. 
 

Zorgvergadering 01-02-2023 

Studiedag Trijewiis 15-03-2023 

Personeelsdag Adenium 26-05-2023 

Personeelsmiddag Trijewiis 30-06-2023 (alleen ’s middags) 

Zorgvergadering 05-07-2023 

Interne organisatie 21-07-2023 

Margedag Facultatief in te zetten 
 

 

SCHOOLONTWIKKELING  
 
Schoolontwikkeling in Trijewiis 
De schoolontwikkeling verloopt  ook dit school jaar voor 
een groot deel samen met de andere 
samenwerkingsscholen van PCBO Smallingerland in 
Oudega en Opeinde en OBS De Wiksel in Houtigehage. 
We gaan verder met 'Leren Zichtbaar Maken'; een 
project waarmee we op De Frissel al enkele jaren 
onderweg zijn.  

  
 
 
 
Door samen met elkaar en van elkaar te leren hopen we de 
ontwikkeling een boost te geven. Alles is er op gericht de 
leerlingen veel meer bij hun eigen ontwikkeling te betrekken. Er 
blijven ook schooleigen ontwikkelingspunten, zoals de aandacht 
voor taal, Engels, techniek, burgerschapsonderwijs en het 
geven van feedback. 

 


