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Contact:  

 

Bezoekadres:  F.H. Gasaustraat 22 – 9166 RB Schiermonnikoog  

Postadres:  Postbus 6 - 9166 ZP Schiermonnikoog  

Telefoon:  0519-531387  

Website:   www.yndemande.nl   

Directeur:  Jaap Schadenberg a.i.                                                    

Intern begeleider:  Eef Veenhuysen   

Schoolbegeleider Carla Tulleken  

http://www.yndemande.nl/
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Voorwoord  
  

Dit is de jaarlijkse informatiekalender van SWS ‘Yn de Mande’ te Schiermonnikoog. In deze kalender vindt u de meest belangrijke 

informatie voor het schooljaar 2021-2022.  

Mocht u meer informatie willen over de school, dan verwijs ik u naar onze website: https://yndemande.nl.  
  

Namens het team van SWS ‘Yn de Mande’ wens ik u een goed schooljaar toe!  
  
  

Met vriendelijke groet, 

 

Jaap Schadenberg  
  

 
  

https://yndemande.nl/
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Augustus 
 

Belangrijke data 

 

23      Start van het schooljaar – inloopmorgen ouders 

 

                       

 

  Verjaardagen augustus  groep 

    

    1    Marley Hendriks                   2 

   2  Ryan Kremer 6 

  5  Aron Hakvoort 2 

   6    Lennart Jansen                  4 

   8    Ilse van der Linden            6 

 15  Noah Dam 6 

  16  Benito Sanou 5 

  26 Sam Boot 4 

 30 Joshua Kroes 6 

 

 

 

September 
 

Belangrijke data 

 

   

13    Informatieavond – alle groepen 

   Verjaardagen september groep  

    

    

   9     Ivar Talsma                 3 

 16     Jaylon Swart                  5 

 25     Anna van der Laan          2 

 29 Thijmen Bouwkamp   8 
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Schooltijden  

De bel gaat om 8.25 uur en 12.55 uur. Het is de bedoeling dat de kinderen dan op school zijn, zodat we om 8.30 uur en 13.00 uur met de 

lessen kunnen beginnen. Vanaf 8.20 uur en 12.50 uur is er een leerkracht op het plein om de verantwoordelijkheid van u over te nemen.  

   

Maandag  8.30-12.00 uur    13.00-15.00 uur  1 t/m 8 
Dinsdag  8.30-12.00 uur    13.00-15.00 uur  1 t/m 8  
Woensdag  8.30-12.00 uur          1 t/m 8 
Donderdag  8.30-12.00 uur    13.00-15.00 uur 1 t/m 8 
Vrijdag  8.30-12.00 uur          groep 1 t/m 4  
    8.30-12.00 uur    13.00-15.00 uur  groep 5 t/m 8  
  

Buitenspelen 10.15 uur -10.30 uur 

 

  

Organisatie bewegingsonderwijs, muziek  
 

Dinsdag en donderdag gymlessen door juf Gabriëlle 

• 10.30-11.15 uur groep 1-2 

• 11.15-12.00 uur groep 3-4 

• 13.00-13.45 uur groep 5 

• 13.45-14.30 uur groep 6-7-8 

 

Woensdag muzieklessen door meester Jelmer/Julius 

• 10.30-11.15 uur groep 1-2  Julius 

• 10.30-11.15 uur groep 3-4  Jelmer 

• 11.15-12.00 uur groep 5  Julius 

• 11.15-12.00 uur groep 6-7-8       Jelmer
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Oktober 
 

Belangrijke data 

  

 

Herfstvakantie 23 oktober t/m 7 november 

Verjaardagen oktober  groep 

 

 

13  Vince Seysener                4 

 

 

 

November  
 

Belangrijke data 

 

Week 46: voorlopige adviesgesprekken groep 8 

 

 

20     Intocht Sinterklaas op Schiermonnikoog 

24     Schoen zetten op  

 School 

25     Schiere Piet 

 

 

 

 

 

 

 

Verjaardagen november groep 

 

  2   Iara Swart 8 

  5   Morrison Scheper           5 

 30  Lotte Boot 2 
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Bestuur:  

C.A.F. van der Kolk  (voorzitter) 

M. AB                (penningmeester)     

  

  Samenstelling van het team:  

 

 

Klachtenprocedure 

Zie schoolgids op www.yndemande.nl  

 

Inspectie voor onderwijs   

 info@owinsp.nl 

www.onderwijsinspectie.nl  
 

     Schoolmaatschappelijk Werk 

Yvonne Kolster ykolster@smwh.nl 

 

Leerkracht 1-2-3 – intern begeleider Eef Veenhuysen e.veenhuysen@yndemande.nl ma, di, wo, do, vr 

Leerkracht 1-2-3 Judith Grilk j.grilk@yndemande.nl ma, di, wo 

Leerkracht 4-5 Jeroen Dwars j.dwars@yndemande.nl  ma, di, wo, do, vr 

Leerkracht 6-7-8 Marnix Boot m.boot@yndemande.nl  ma, di, wo, do, vr 

leerkracht Eke AB   

Leerkrachtondersteuner Ineke van Nisius i.vannisius@yndemande.nl  ma, di, wo, do 

Onderwijsassistent Marloes van Dam marloesvandam@live.nl di-mo, do, vr-mo 

Vakleerkracht gym Gabriëlle van der Jagt i@sportfryslan.nl di, do  

Vakleerkrachten muziek Jelmer/Julius  wo 

Schoolbegeleider Carla Tulleken c.tulleken@yndemande.nl wisselend di, do 

Directeur a.i. Jaap Schadenberg directie@yndemande.nl  di, wo, do 

Schoolschoonmaak Romy en Douwe Dam romydam@kpnmail.nl  ma, di, wo, do, vr 

http://www.yndemande.nl/
mailto:info@owinsp.nl
http://www.onderwijsinspectie.nl/
mailto:ykolster@smwh.nl
mailto:e.veenhuysen@yndemande.nl
mailto:j.grilk@yndemande.nl
mailto:j.dwars@yndemande.nl
mailto:m.boot@yndemande.nl
mailto:m.boot@yndemande.nl
mailto:i.vannisius@yndemande.nl
mailto:marloesvandam@live.nl
mailto:i@sportfryslan.nl
mailto:c.tulleken@yndemande.nl
mailto:directie@yndemande.nl
mailto:romydam@kpnmail.nl
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December 
 

Belangrijke data 

 

3-4   Kinderklozum 

  3    Sinterklaas  

  7 Klozum 

23    Kerstviering 

24    Kinderen ’s middags vrij 

 

Kerstvakantie 

25 december t/m 9 januari  

 

Verjaardagen december groep

  

 3       Hielke Talsma 8 

 5       Xavagne Holwerda 5 

 13  Menno Overdijk 8 

 13  Maikel Poortinga 6 
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Activiteitencommissie (AC):  Identiteitscommissie:  Medezeggenschapsraad (MR):  

Alieke Talsma vacature Sietske van der Bijl         (oudergeleding)  

Sygrid Blaauwwiekel vacature Halbe Kroes        (oudergeleding)  

Wendy Dam vacature Jeroen Dwars vz         (leerkrachtengeleding)  

 vacature Eef Veenhuysen secr.      (leerkrachtengeleding)  

Vertrouwenspersoon (GGD Fryslân)   Marianne Kokshoorn 

tel: 088-2299855  

          

  

  Email: m.kokshoorn@ggdfryslan.nl   

Interne contactpersoon  

  

 Ineke van Nisius 

tel: 0519-531387 

Email: i.vannisius@yndemande.nl 

 

Schoolarts   GGD (jgz) Fryslân, Postbus 612 

8901 BK Leeuwarden  

          

  

  Leeuwarden, 088 22 99 444  

Stichting Onderwijsgeschillen    Postbus 85191  

3508 AD Utrecht 
030 - 280 95 90  
info@onderwijsgeschillen.nl 

Meer informatie kijk op 

www.onderwijsgeschillen.nl   

mailto:m.kokshoorn@ggdfryslan.nl
mailto:i.vannisius@yndemande.nl
mailto:info@onderwijsgeschillen.nl
http://www.onderwijsgeschillen.nl/
http://www.onderwijsgeschillen.nl/
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Januari   
 

 

 

Februari 
 

Belangrijke data 

 

 2   Studiedag – kinderen vrij 

  11  Rapporten  

 16  Letterfeest groep 3 

 

Week 6 

Oudergesprekken & 

definitieve advies-

gesprekken groep 8 

 

 

Voorjaarsvakantie 

19 t/m 27 februari  

 

  Verjaardagen februari groep

  

 

  2  Annelie Visser 6 

  6   Benthe Hagen       4 

   27     Marcus Visser                  2 

 

Belangrijke data 

 

10    Inloop ouders 

 

 

Week 3 en 4 CITO-toetsen  

Verjaardagen januari groep 

 

  1  Rinske van der Bijl 8 

14          Thies Huybrechts 1 
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Parkeren  

Ouders die hun kind(eren) halen of brengen met de auto: we willen u dringend verzoeken hierbij rekening te houden met de kinderen 

die oversteken. Wij verzoeken u vriendelijk uw auto op de daarvoor bestemde parkeerplaatsen te parkeren.  

  

 

Een briefje mee of even bellen 

Als: 

• uw kind niet mee mag doen met gymnastiek  

• uw kind binnen moet blijven in de pauze 

 

Vrij vragen  

Vrij vragen doet u bij de directeur. Zodra een kind leerplichtig is mag geen lestijd verzuimd worden zonder dat er gewichtige 

omstandigheden en/of een geldige reden voor het schoolverzuim aanwezig is (als uw kind de dokter, tandarts of orthodontist moet 

bezoeken onder schooltijd). 

 

Bij constatering van ongeoorloofd verzuim is de directeur verplicht dit te melden bij de ambtenaar leerplichtzaken van de gemeente 

Schiermonnikoog – leerplichtambtenaar Ameland. 

Aanvraagformulieren voor verlof kunt u halen bij de directie of downloaden via de website.  
  

Doorgeven van ziekte  

Indien uw kind door ziekte of andere omstandigheden de school niet kan bezoeken, dan kunt u vóór schooltijd bellen.  

Telefoon: 0519-531387  

  

 

Overblijven 

Op maandag, dinsdag donderdag en vrijdag bestaat er de mogelijkheid om uw kind(eren) tussen de middag te laten overblijven. 

U kunt voor het overblijven een strippenkaart kopen. De leerkrachten houden toezicht.  
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Maart 
 

Belangrijke data 

 

   

26  Monnikenloop 

 

 

  Verjaardagen maart groep 

 

 

   
  

 

 

April 
 

Belangrijke data 

14 Paasontbijt en Palmpaasoptocht 

 

15  Goede vrijdag 

18  2e paasdag 

20-21 IEP Eindtoets groep 8 

 

 22  Koningsspelen – middag vrij 

 

Meivakantie 30 april t/m 8 mei  

 

 

Verjaardagen april  ` groep 

 

  9 Tobias Hockelmann  8 

16  Bram Harsema                   2 
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Tussendoortje  

De kinderen mogen 's morgens een hapje mee naar school nemen: 

bijv. liga, fruit, boterham. Dit kan dan voor de pauze opgegeten 

worden. Het fijnste is wanneer u uw kind elke dag een gezond 

hapje meegeeft.  

We verzoeken u om het drinken in een drinkbeker mee te geven 

en het eten in een (brood)trommel te doen. 

 
 

Hoofdluis  

Na elke vakantie of melding van thuis dat bij een kind luizen zijn 
geconstateerd, komen er een aantal moeders alle kinderen en het 
team controleren. Wanneer er bij uw kind luizen gevonden 
worden, dan neemt de leerkracht contact met u op. 
Wilt u ook thuis uw kind regelmatig controleren en contact 

opnemen met de school wanneer uw kind luizen heeft?  

Vaak kammen met een speciale luizenkam helpt om luizen te 

bestrijden. 

 

 

Uitnodigingen  

Uitnodigingen voor feestjes mogen niet op (het) school(plein) 

worden uitgedeeld. Het ligt niet in de lijn van onze visie dat er 

kinderen worden buitengesloten.  
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Mei 
 

Belangrijke data 
 
  4               Dodenherdenking 
  5               Nationale Bevrijdingsdag 
  8               Moederdag 
26               Hemelvaart 
27 Vrije dag 
 
 
 
 
 
   

   Verjaardagen mei  groep 

 

   3  Sanne Harsema  6 

18  Sven Talsma   5 
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Gymkleding  

Tijdens het sporten in de sporthal is het belangrijk dat de kinderen goede sportschoenen voor binnen dragen (geen ballet/ 

turnschoentjes). 

De groepen 1 en 2 dienen gymschoenen mee te nemen met klittenband. De gymschoenen mogen niet voorzien zijn van zwarte 

zolen. 

Er is geen speciale gymnastiekkleding voorgeschreven. Voor alle groepen geldt: een gemakkelijk zittend sportbroekje en shirt of 

gymnastiekpak is uitstekend.  

In de groepen 1 en 2 blijven de gymschoenen op school omdat er dagelijks bewegingsonderwijs gegeven wordt, zorg ervoor dat de 

naam van uw kind hier duidelijk in geschreven staat. Tijdens de gymlessen moeten de kinderen sieraden, horloges en dergelijke 

afdoen. Beter is het nog om sieraden thuis te laten. 
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Juni 
 

Belangrijke data 
 
Week 24-25  CITO 
 
Week 26 Oudergesprekken 
 
5-6-7 Pinksteren 
 8 Studiedag - Kinderen vrij 
11     Bevrijdingsdag Schiermonnikoog  
19     Vaderdag 
 
 
 

Verjaardagen juni groep 

 

 1    Manon Wiersema 1 

  3    Jack Anker                         3 

    7    Marte Jans                         3 

    9 Yinthe van der Heide 8 

 10  Maurits Hagen 8 

 13  Isolde Jansen 6 

  14  Ylva Hellinga 2 

  17  Lieke AB 8 

 22     Doetie Haakma              2 

  25  Elin Hellinga 5 
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Kinderen met een dieet/allergie  

Wilt u de school informeren wanneer uw kind een dieet volgt of een 

allergie heeft?  
  

Op de fiets naar school  

Wilt u erop toezien dat uw kind zoveel mogelijk lopend naar school 

gaat? Uiteraard geldt dit vooral voor die kinderen, die om de school 

wonen. Voor de fietsers geldt: de kinderen parkeren hun fiets in het 

fietsenhok bij de gymzaal. Op het plein en op het voetbalveld wordt 

niet gefietst, gestept, of met de skelter gereden. 

 

Kledingcode  

School heeft in samenwerking met de ouders besloten het volgende 

Kledingadvies uit te brengen. 

-  in de klas hoofddeksels af (uitzonderingsgevallen in overleg)  

- geen blote buiken  

- geen zichtbaar ondergoed  

- geen vloekwoorden/doodshoofden/schuttingtaal op kleding  

- korte broeken moeten tenminste de billen bedekken 

 

Mobieltjes  

Het is niet toegestaan dat leerlingen hun mobiele telefoon mee naar 

school nemen. Mochten de leerlingen onverhoopt moeten bellen, 

dan kan dit via de schooltelefoon. 

 

Verzekering/aansprakelijkheid  

Zie schoolgids op www.yndemande.nl  

 

Ouderbijdrage 

Zie schoolgids op www.yndemande.nl  

http://www.yndemande.nl/
http://www.yndemande.nl/
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Juli  

 

 

Belangrijke data 

 

  

12     Eindmusical groep 8 + afscheidsavond 

21     Laatste schooldag &  

   meesters- en juffendag 

 

 

Zomervakantie 22 juli t/m 28 

augustus  

  Verjaardagen juli   groep  

 

    1 Macy Visser   7 

    4    Ella Anker   2 

  10 Jinke Visser   5 

  11 Daniël Poortinga   6 

  13  Imke van der Heide   5 

  14    Niek Boom                           4 

  15    William Helder                      3 

  22 Sem Anker   6 

  30 Jeffrey Kremer   8 

 

   Fijne Zomervakantie! 
 


