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Beste Ouder(s)/verzorger(s),  

Graag presenteren we u de praktische informatiegids van het schooljaar 2022-2023. In deze 
gids wordt onder andere informatie gegeven over de bezetting van ons team, schooltijden, 
vakanties, contactmomenten, kinderopvang en het rooster. Gedurende het schooljaar zullen 
we u informeren door middel van onze maandelijkse nieuwsbrief. Op de website 
www.trijegeasterhonk.nl kunt u de (digitale) schoolgids met uitgebreide informatie vinden.  

 

Met vriendelijke groet,  

Team OBS Trijegeaster Honk 

 

 

 

 

http://www.trijegeasterhonk.nl/
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Teambezetting 2022-2023  

In het onderstaande schema kunt u de teambezetting voor het schooljaar 2022-2023 bekijken. Er zijn een aantal 
veranderingen ten opzichte van het afgelopen schooljaar. Zo is er op vrijdag voor elke samengestelde groep een 
eigen leerkracht aanwezig. Daarnaast hebben we elke schooldag de beschikking over een onderwijsassistent. 
Verder werkt juf Nicole Kamies volgend schooljaar niet alleen als kwaliteitscoördinator (IB’er) op OBS Trijegeaster 
Honk maar ook twee dagen in de week als leerkracht van groep 7/8. We mogen meester Gerben Breimer 
verwelkomen in ons team, niet meer als student, maar als gediplomeerd onderwijsassistent! Op dit moment is 
het nog niet bekend wie de lessen van Rots en Water en Sportfun gaan verzorgen, dat horen we binnenkort. De 
onderstaande teambezetting is besproken met de MR en er is akkoord gegeven.  
 
 

Groep Maandag Dinsdag  Woensdag Donderdag Vrijdag  
1, 2, 3 Jeannette 

Dijkstra  
Jeannette 
Dijkstra 

Jeannette 
Dijkstra 

Jeannette 
Dijkstra 

Jeannette  
Dijkstra  
(’s middags 
creatief circuit)  

4*, 5, 6 Mirjam  
Corbier  

Mirjam  
Corbier  

Mirjam  
Corbier  

Mirjam  
Corbier 

Mirjam  
Corbier  

7, 8 Susan  
Douma  

Susan  
Douma  

Susan  
Douma  

Nicole  
Kamies  

Nicole  
Kamies  

      
Kwaliteits-
coördinator (IB) 

 Nicole  
Kamies  

   

Onderwijs-
assistent 
ma,di,vr 

Patricia  
Kuipers  
8.15 u. tot 
14.15 u.  

Patricia  
Kuipers 
8.15 u. tot 
16.15 u 

  Patricia  
Kuipers  
8.15 u. tot 
14.15 u 

Onderwijs-
assistent 
wo,do  

   Gerben  
Breimer  
8.15 u. tot 
14.15 u. 

Gerben  
Breimer 
8.15 u. tot 
14.15 u. 

 

ICT   Anton  
Silvius  
8.30 u. tot 
10.00 u.  

  

Docent  
Bewegings-
onderwijs  

  Sportfun  
13.00 u. tot 
14.00 u.  

  

Trainer Rots en 
Water  

 R&W 
12.00 u. tot 
14.15 u. 

   

Docent GVO    Connie  
Wijnja  
8.30 u. tot 
11.15 u.  

 

Directeur  ** Gert van der 
Veen  

Gert van der 
Veen  

Gert van der 
Veen  

** 

*Bij de start van het schooljaar zijn er geen leerlingen in groep 4.  

**Op maandag en vrijdag heeft de directeur andere activiteiten voor o.a. de KinderInnovatieRaad van Ambion en de studie 
‘Master management en innovatie’. Mirjam Corbier is op deze dagen de contactpersoon van de school. 
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Vakanties en vrije dagen  
  

Vakantierooster 2021-2022 voor alle scholen van Stichting Ambion: 

Herfstvakantie  za. 15 oktober 2022 t/m zo 23 oktober 2022 
Kerstvakantie  za. 24 december 2022 t/m zo. 8 januari 2023 
Voorjaarsvakantie  za. 25 februari 2023 t/m zo. 5 maart 2023 
Goede vrijdag en Pasen  vr. 15 april 2023 t/m ma. 18 april 2023 
Meivakantie  za. 22 april 2023 t/m zo. 7 mei 2023  
Hemelvaartsdag  do 18 mei 2023 
Pinksteren  ma. 29 mei 2023 
Zomervakantie  za. 22 juli 2023 t/m zo. 3 september 2023 

 

Overige vrije dagen 

• 22 september 2022 - i.v.m. Jouster Merke 
• 1 november studiedag TGH 
• 23 december 2022 - Ochtend naar school en vrij vanaf 12.00 uur 
• 16 januari 2023 - studiedag Ambion  
• 11 april 2023 - studiedag TGH 
• 19 mei 2023 - De dag na Hemelvaartsdag 
• 27 juni 2023 - Studiedag TGH 

 
• 21 juli 2023 - Calamiteitendag, als er geen calamiteiten zijn geweest komend  

Schooljaar dan is deze laatste vrijdag voor de zomervakantie een vrije dag. 

 

Contactmomenten 

In de nieuwsbief en uitnodigingen via het ouderportaal houden we u op de hoogte van de 
contactmomenten zoals oudergesprekken en informatieavonden.  

Wilt u op een ander moment met de leerkracht een gesprek voeren over uw kind, dan kunt u 
daar een afspraak voor maken.  

 

Schooltijden  

De leerlingen uit de midden- en bovenbouw gaan vijf dagen per week naar school van half 
negen tot kwart over twee. Voor de onderbouwgroepen geldt hetzelfde maar deze leerlingen 
zijn op vrijdag om 12.00 uur vrij.  

Op het plein is vanaf 8.20 uur pleinwacht aanwezig. De bel gaat om vijf voor half negen, om 
half negen start de les. 
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Groepsindeling OBS Trijegeaster Honk  

We starten het schooljaar met drie gecombineerde groepen waarbij het geven van de 
instructies zo passend mogelijk zullen zijn. Groep 1, 2, 3  groep 5 & 6 en groep 7 & 8 zitten in 
1 lokaal. We hebben op dit moment geen leerlingen in groep 4.  

 
Veiligheid  
 
Alle teamleden zijn aanwezig op het plein voor schooltijd vanaf 8.20 uur en in de ochtend- én 
middagpauze.  
 
Leerlingen die op de fiets naar school komen zetten de fiets in het fietsenrek. De leerlingen 
uit de groepen 1, 2 en 3 zetten de fiets bij de ingang van kleuterplein. Op het plein wordt niet 
gefietst.  
 
 
Gymrooster  
 
Leerlingen van groep 1, 2, 3 gymmen in het speellokaal van onze school. Leerlingen van groep 
5 t/m 8 gaan elke woensdag naar Joure om daar in de sporthal te gymmen o.l.v. 
vakleerkrachten gymnastiek. De leerlingen worden gehaald en gebracht met een bus. Na de 
gymles wordt niet gedoucht. Alle leerlingen van groep 5 t/m 8 nemen gymkleding mee, dit 
kan een gympakje zijn of een sportbroek met een T-shirt. Alle leerlingen dragen gymschoenen 
met een witte en stroeve zool tijdens de gymles.  
 

 
 
Raad 
 
Onze school heeft naast de betrokken medezeggenschapsraad (MR) en oudervereniging (OV) 
ook een leerlingenraad (LR). In deze raad zal uit elke groep, vanaf groep 4, één leerling 
afgevaardigd zijn om samen met de directeur, teamleden en ouders/verzorgers te spreken 
over alles wat onze school aangaat. De leerlingenraad zal regelmatig een stukje in de 
nieuwsbrief schrijven. Daarnaast zullen er dit jaar weer twee afgevaardigde leerlingen in de 
KinderInnovatieRaad van Ambion plaatsnemen.   
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VSO, BSO, Peuteropvang   
 
Voor een professioneel aanbod VSO (Voorschoolse opvang) en peuters gaan we binnenkort in 
gesprek met kinderopvangorganisatie Kinderwoud. Tot die tijd bieden we eerst zelf de VSO 
aan als schoolorganisatie. Juf Jeannette Dijkstra, juf Mirjam Corbier en meester Gerben 
Breimer staan op woensdag, donderdag en vrijdag klaar om leerlingen op te vangen vanaf 7.30 
uur. Zij wisselen elkaar af. Geef het door aan de leerkracht van uw kind als u hier gebruik van 
wilt maken. Op dit moment is er nog geen peuteropvang mogelijk. Kinderopvangorganisatie 
SKIK verzorgt de BSO (Buitenschoolse opvang) op dinsdag en donderdagmiddag. Raadpleeg 
www.skikkinderopvang.nl wanneer u hier gebruik van wil maken.   
 
iPads  
 
Dit schooljaar maken de leerlingen gebruik van nieuwe snellere en betere iPads. In 
tegenstelling tot het afgelopen schooljaar blijven iPads op school en gaan niet mee naar huis.  
 
Luizen Opsporing Team 
 
Na elke vakantie komt het Luizen Opsporing Team in actie en worden alle hoofden op luizen 
gecontroleerd. Wordt er bij uw kind hoofdluis gevonden, dan wordt dit aan u doorgegeven. 
Ook komt er een bericht in het ouderportaal te staan met het verzoek aan alle ouders om 
goed te blijven controleren omdat er hoofdluis op school is gevonden. Mocht uw kind ergens 
midden in het jaar hoofdluis hebben gekregen dan verzoeken wij u vriendelijk de school 
hiervan op de hoogte te brengen, zodat het opsporingsteam tussentijds in actie kan komen. 
 
Belangrijke afspraken  
 

• Als uw kind ziek is, dan graag telefonisch doorgeven 0513 551 027 Ook bij verslapen of 
verlaat zijn, graag een telefoontje (indien mogelijk) voordat de school begint. Vanaf 
8.00 uur zijn we telefonisch bereikbaar. Voor 8 uur kunt u afmeldingen inspreken.  

• Jassen en tassen gaan altijd aan de kapstok (dit doen de kinderen zelf).  
• In de gehele school wordt rustig gelopen.  
• Afspraken, belangrijke data en mededelingen worden met u gecommuniceerd via het 

ouderportaal.  
• De nieuwsbrief van OBS Trijegeaster Honk zal maandelijks op het ouderportaal 

verschijnen. 
• Op de website van de school www.trijegeasterhonk.nl vindt u allerlei praktische 

informatie over de school.  
 

 

http://www.skikkinderopvang.nl/
http://www.trijegeasterhonk.nl/

