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Voorwoord

Wij bieden u graag deze schoolkalender aan, waarmee wij u informeren 
over belangrijke onderwerpen en activiteiten in het komend schooljaar. 
Wilt u meer informatie, dan vindt u die op onze website    
www.dearke.nl. 
Onze schoolgids staat op deze website. Een gedrukte versie van deze 
schoolgids kunt u bij de directie krijgen. Aarzel niet hiervan gebruik te 
maken, want wij willen u graag zo goed mogelijk informeren. 

In deze schoolkalender hebben we zoveel mogelijk activiteiten vermeld. 
Tijdens het cursusjaar komen er vaak nog verschillende zaken bij. Deze 
vermelden we via Parro of via onze nieuwsbrief (De Postdo). U kunt de 
activiteiten dan overnemen op deze kalender. Dan hebt u alles bij elkaar. 

De naam van onze school is De Arke. Onze naam is ontleend aan het 
Noach-verhaal uit de Bijbel. De Arke wil een veilige plaats zijn voor 
kinderen met bovendien een veelkleurige samenstelling: ook de ark van 
Noach herbergde een veelkleurige dierengemeenschap. Wanneer de kin-
deren op twaalfjarige leeftijd De Arke verlaten, mogen wij ze ook wijzen 
op het teken van hoop voor de toekomst: geborgen onder de regenboog, 
een teken van trouw en hoop voor hun verdere leven.

De Arke wil een school zijn waar je je thuis voelt en die de drie begrip-
pen betrokkenheid, betekenisvol en authentiek centraal stelt. 

De Arke maakt deel uit van de stichting PCBO Tytsjerksteradiel. Onder de 
stichting vallen 12 scholen in de gemeente Tytsjerksteradiel. 

Met vriendelijke groet,

Greet Bakker
Directeur De Arke

CBS De Arke
H.W. van Glinstrastraat 8, 9251 CL  Burgum
Postadres: Postbus 103, 9250 AC  Burgum
Tel.: 0511 - 462715
dearke@pcbotdiel.nl
www.dearke.nl

PCBO Tytsjerksteradiel
E.M. Beimastrjitte 11a
9261 VG Eastermar
Tel. 0512 - 472594
www.pcbotdiel.nl
info@pcbotdiel.nl

Ontwerp & productie:
AndromedaDESIGN.nl | Drachten

Tytsjerksterad
iel

De Arke is een school waar jij 
je eigen koers leert varen.

www.dearke.nl  |  tel. 0511 - 462715



SCHOOLTIJDEN 

Groep 1 t/m 8: maandag 8.30-14.00 uur 
 dinsdag 8.30-14.00 uur 
 woensdag 8.30-14.00 uur
 donderdag 8.30-14.00 uur 
 vrijdag 8.30-14.00 uur 
 Pauzes: 10.00-10.15 uur en 12.00-12.30 uur

U kunt uw kleuter 10 minuten vóór aanvang van de school in de klas binnenbrengen.
Omdat de lessen om 8.30 uur beginnen verzoeken we u tijdig aanwezig te zijn.  
Het is storend als niet iedereen op tijd binnen is. Wilt u er aan meewerken, dat wij  
op tijd kunnen beginnen?

GROEPSINDELING

Groep 1a/2a
Juf Akke  (wo, do, vrij)
Juf Femke  (ma, di)

Groep 1-2B
Juf Marjan  (ma, di)
Juf Annet  (wo om de week, do, vrij)
Juf Marjan en juf Zwany  (wo om de week)

Groep 1-2C
Juf Wieteke  (ma, di)
Juf Petra  (wo, do)
Juf Femke  (vrij)

VAKANTIEROOSTER

Periode

Herfstvakantie 10 okt t/m 18 okt

Kerstvakantie 19 dec t/m 3 jan

Voorjaarsvakantie 20 feb t/m 28 feb

Pasen 2 april t/m 5 april

Meivakantie 1 mei t/m 16 mei

Bevrijdingsdag 5 mei

Hemelvaart 13 mei

Pinksteren 22 mei t/m 24 mei

Zomervakantie 10 juli t/m 22 aug

Groep 3A Juf Karin: (ma, di, wo, do, vrij)

Groep 3B
Juf Finja  (ma, di)
Juf Stijnie  (wo, do, vrij)

Groep 4
Juf Margriet  ( ma, di, wo om de week)
Juf Zwany  (wo om de week, do en vr)

Groep 5
Juf Sanne-EL  (ma, di, wo, do en vr om de week)
Juf Marieke  (vr om de week)

Groep 6 Juf Annagreet  (ma, di, wo, do, vr)

Groep 7 Juf Petra  (ma, di, wo, do, vr)

Groep 8A
Meester Erwin (ma, di, vr)
Juf Lida: (wo, do)

Groep 8B
Juf Christien: (di, wo, do, vr)
Juf Marieke: (ma)

 



augustus
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    Zomervakantie

    Zomervakantie

– Eerste schooldag
–  Champagneproost 8.30 

uur, zonder ouders

Week van de luizen- 
controle

Inloopkwartier MR/AR

Informatieavond  
groep 1 t/m 8
Aanvang 19.00 uur
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ROOSTER VOOR BEWEGINGSONDERWIJS

Dinsdag
Zaal A  Zaal B
08.30-10.00 groep 8 12.30-13.15 groep 3A
10.15-11.45 groep 8 13.15-14.00 groep 3B
11.45-12.30 groep 7
12.30-13.15 groep 4

Donderdag
Zaal A  Zaal B
08.30-10.00 groep 6 08.30-9.15 groep 7
10.15-11.45 groep 5 09.15-10.00 groep 4
12.30-13.15 groep 3A
13.15-14.00 groep 3B

De lessen vinden plaats op dinsdag en donderdag 
in de sportzaal bij het zwembad de Wetterstins. 
Uiteraard wordt er in sportkleding gegymd. Gym-
nastiekschoenen zijn verplicht en ze mogen pas in 
het kleedlokaal worden aangetrokken.

Ziekte
Als uw kind ziek is, dan kunt u dat vanaf ’s morgens 
8.00 uur telefonisch bij ons melden. 

Verzoeken om vrijaf
Verlofaanvragen worden schriftelijk ingediend bij 
de directie. Daarvoor is een formulier beschikbaar 
op onze website. U kunt dit formulier ook bij de 
directie krijgen. Zie voor nadere informatie onze 
schoolgids. U kunt dan nagaan of uw verzoek bin-
nen de regelgeving valt. 



september
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AC

Toetsweek

Toetsweek

Studiedag team
Kinderen vrij

Inloopkwartier

Schoolvoetbal jongens 
groep 7-8

Schoolvoetbal meisjes 
groep 7-8

–  Start Kinderboekenweek
–  Schoolvoetbal jongens & 

meisjes groep 5-6
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Wie zijn we?
De leerlingen zijn op school om te leren, zodat 
uw kind zo goed mogelijk wordt voorbereid op 
de maatschappij. We hebben het dan over lezen, 
taal, rekenen en b.v. wereldoriëntatie, maar ook 
muziek, tekenen en bewegingsonderwijs mogen 
niet vergeten worden. Een belangrijk punt is ook de 
sociaal-emotionele ontwikkeling en ook daaraan 
geven we ruime aandacht. 

De Arke is een protestants christelijke school. Vanuit 
de Bijbel proberen we richting te geven aan al ons 
pedagogisch en didactisch handelen. ’s Morgens 
wordt er begonnen met een gebed en de dag wordt 
afgesloten met een gebed of een lied. De kinderen 
horen de verhalen uit de bijbel, leren liedjes, er zijn 

vieringen en leerlingen gaan met elkaar in gesprek 
over wat het betekent ‘christen te zijn in deze 
wereld’. Belangrijk is, dat er respect is en aandacht 
voor iedereen en dat leerlingen en ouders zich thuis 
voelen binnen onze schoolgemeenschap. We vragen 
de ouders de uitgangspunten van de school te 
respecteren. Dat geldt voor de normen en waarden, 
maar ook voor het meedoen aan activiteiten, die de 
school organiseert. 

Wat zijn de belangrijkste 
 kenmerken van ons onderwijs?
Wij vinden zelfstandigheid erg belangrijk als 
voorbereiding op de maatschappij. Binnen ons 
onderwijs besteden we daar veel aandacht aan. Als 
school vormen we een gemeenschap. Dat betekent 
dat kinderen leren samen te werken met leerkrach-
ten en leerlingen. Ook is het belangrijk, dat leer-
lingen leren zelf verantwoordelijk te worden voor 
hun werk. Ze leren hun werk te plannen door het 
gebruik maken van een planbord, van dagtaken en 
uiteindelijk van weektaken. We houden er rekening 
mee, dat dit niet voor elke leerling haalbaar is.  



oktober
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Studiedag team
Kinderen vrij

– Contactweek
– GMR

AC

Herfstvakantie

Week van de Luizen- 
controle

MR/AR Inloopkwartier
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Hier geldt: zoveel mogelijk passend bij elke leerling. 
We proberen duidelijk en consequent te zijn, waar-
door er weinig onderwijstijd verloren gaat. 
De leerkrachten hebben geleerd op een prettige, 
maar doelmatige manier les te geven. Wat klassi-
kaal kan, doen we uit sociaal oogpunt en doelma-
tigheid klassikaal en wat beter in groepen of indivi-
dueel kan, doen we in groepen of individueel! We 
beginnen op tijd, de lessen zijn goed voorbereid en 
hebben een duidelijk doel (wat moet een leerling 
aan het eind van de les kunnen/kennen?). Samen 
met u willen we uit uw kind halen, wat er in zit!

Belangrijk is, dat de einddoelen van het betreffende 
leerjaar gehaald worden. Deze einddoelen zijn niet 
voor elke leerling hetzelfde. Sommige kinderen kun-

nen meer aan en krijgen moeilijker werk te doen; 
andere kinderen hebben moeite met de leerstof en 
krijgen extra uitleg en eventueel een aangepast 
programma. 

We doen het graag samen met u! 

De oudercontacten
Het is belangrijk, dat u op de hoogte bent van 
de vorderingen van uw kind. In groep 1 en in die 
groepen waar nieuwe kinderen op school komen, 
gaat de leerkracht thuis langs voor een kennisma-
kingsbezoek. 

Alle ouders van groep 1 t/m 8 ontvangen een 
informatiefolder over de groep. Daarnaast zal er 
ook nog een aanvullende informatieavond worden 
gehouden. Deze avond vindt plaats op maandag 31 
augustus. 

In oktober is er een contactweek voor groep 1 t/m 
8 (zowel mogelijk naar behoefte ouders als naar 
behoefte kind). 

In februari zijn er contactavonden met rapport. 
Ouders van de jongste kinderen, die recentelijk zijn 
ingestroomd, worden hiervoor niet uitgenodigd, 
omdat zij net een kennismakingshuisbezoek rond 
deze periode hebben gehad.  
In april is er weer een contactweek naar behoefte 
van de leerkracht en/of ouders.
Voor de zomervakantie zijn er contactavonden met
rapport voor groep 1 t/m 7. Deze gesprekken zijn 
naar behoefte van de ouders. U wordt in de gele-
genheid gesteld om hiervoor in te tekenen. 



november
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AC Nationaal Schoolontbijt

Ledenraad Inloopkwartier

Studiedag team
Kinderen vrij
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Groep 8 doet hier niet aan mee, maar heeft hier-
voor de schoolkeuzegesprekken in de plaats. Ieder 
jaar houdt CSG Liudger een presentatie voor onze 
ouders van groep 8. Zij krijgen daarvoor tijdig een 
uitnodiging. Verder is er maandelijks van 8.10 - 
8.30 uur uur een inloopkwartier, waarbij de ouders 
het werk van hun kinderen kunnen bekijken.
Het is verstandig, dat we elkaar zo goed mogelijk 
informeren. Is er iets, of hebt u een vraag, aarzel 
dan niet te bellen of langs te komen. Wij doen dat 
vanuit school ook! De leerkrachten zijn in ieder 
geval een half uur voor schooltijd en 45 min. na 
schooltijd aanwezig. 

Afdelingsraad
Elke school heeft een afdelingsraad. Dit is een 
vertegenwoordiging van ouders, die lid zijn van de 
vereniging. De directeur betrekt hen bij de voorbe-
reiding van beleid (meedenkers). Daarnaast kunnen 
zij gevraagd en ongevraagd advies geven op alle 
beleidsterreinen. Twee leden van de afdelingsraad 
zijn lid van de ledenraad van de Vereniging.  

De ledenraad bepaalt het beleid van PCBO Tytsjerk-
steradiel.

De medezeggenschapsraad
De M.R. heeft op een aantal terreinen advies- of in-
stemmingsrecht. Dat verschilt per beleidsonderdeel. 
Zij praat, denkt en beslist mee over diverse zaken, 
waaronder het schoolplan en de begroting.

De Activiteitencommissie
Het doel van de activiteiten commissie (AC) is in 
samenwerking met de leerkrachten, voor de kinde-
ren van De Arke activiteiten organiseren, die passen 
binnen de identiteit van de school.
In de AC nemen ouders van leerlingen van  
De Arke zitting. Ook zullen er namens het leerkrach-
tenteam steeds twee afgevaardigden zijn, die de 
input vanuit school inbrengen en de terugkoppeling 
naar de overige teamleden verzorgen. 
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AC – Sinterklaasfeest
–  Leerlingen vanaf 12.00 vrij

Inloopkwartier

Kerstviering Leerlingen vanaf 12.00 vrij

Kerstvakantie Eerste kerstdag

Kerstvakantie
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Voor het organiseren van de activiteiten worden 
(thema)werkgroepen gevormd waarbij de hulp kan 
worden ingeroepen van andere vrijwilligers dan de 
AC-leden. 
De focus van de AC is het binnen en buiten de 
school organiseren van aanvullende schoolactivi-
teiten.

De kwaliteit
Een school is een levende gemeenschap, waar leer-
lingen zich dienen te ontwikkelen. Elk kind is weer 
anders. Toch kan ook een basisschool meetbare 
gegevens noemen, zodat u een indicatie krijgt over 
de kwaliteit van de school:

 − leerprestaties 
 − inspectieverslagen 
 − uitslag ouderenquêtes 
 − jaarverslag 
 − kwaliteitszorgsysteem

 − schoolplan (welke doelen wil de school komend 
jaar bereiken?)

 − leerlingenenquête 

Tweede 
kerstdag



januari
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Week van de luizen- 
controle

Toetsweek

– Toetsweek
– Inloopkwartier

Studiedag team
Kinderen vrij

MR/AR
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Welke activiteiten staan komend 
jaar op het programma? 
Wij willen ons blijven ontwikkelen. Daarom hebben 
wij de volgende ontwikkelingspunten centraal 
gesteld voor het komende schooljaar:
1. Verdere ontwikkeling van het BPS-profiel (hoog-

begaafdheid) en van het aanbod.
2. Verdere ontwikkeling van het traject rond meer-

talig onderwijs.
3. Verdere digitalisering van het onderwijs en het 

inzetten van chromebooks voor groep 7 en 8.
4. Verkennen en ontwikkelen van een nieuw  

rapport.
5. Verder ontwikkelen en implementeren van groeps- 

doorbrekend en thematisch onderwijs in een unit.
6. IKC-ontwikkeling.

ICT-gebruik
Wij hebben een doorgaande ICT-leerlijn. Dat 
betekent dat de doelen per leerjaar bekend zijn en 
dat daar doelgericht aan gewerkt wordt. Leerlingen 
leren te werken met Word en Powerpoint. Ook 
maken leerkrachten en leerling gebruik van touch-
screens. Daarnaast hebben we ook de beschikking 
over 30 IPads die o.a. gebruikt kunnen worden bij 
de W.O.-lessen. 
Groep 4 t/m 8 werkt met Snappet. Binnen dit 
systeem heeft elk kind zijn eigen tablet of een 
chromebook. Deze tablets vervangen deels de 
boeken en werkboeken. Ze worden gebruikt om 
vaardigheden in te slijpen en leerstof te oefenen. 
De directe feedback werkt zeer motiverend voor 
leerlingen en draagt bij tot een groter inzicht in 
leren. Zonder internet kunnen we niet meer. Wel 
wijzen we de kinderen er op, dat we verantwoord 
moeten omgaan met internet. We hebben een in-
ternetprotocol en we letten erop, dat leerlingen zich 
hier aan houden. Daarnaast gebruiken we op alle 
scholen Cloudfilter van Kliksafe. Het filter houdt  

ongewenste sites met bijvoorbeeld porno en ge-
weld tegen. Een verantwoord en veilig internetge-
bruik voor kinderen vormt hierbij het uitgangspunt.  
We zien echter niet alles, dus als u iets opvalt, dan 
stellen we het op prijs dat u dit aan ons doorgeeft. 
Op de website van onze school informeren we u 
over tal van zaken. Ook zijn er veel leuke foto’s van 
schoolactiviteiten op te vinden. 

Kerstvakantie /  
Nieuwjaarsdag
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AC

Contactweek rapport- 
gesprekken

 Inloopkwartier Vrije dag

Voorjaarsvakantie

zo ma di wo do vr za
1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28

Opvang buiten de schooluren
De buitenschoolse opvang is ondergebracht bij Kin-
deropvang Kinderwoud (de Bistebus) en Kinderop-
vang Burgum. Beide locaties bieden buitenschoolse 
opvang (BSO) en voorschoolse opvang (VSO).

Het adres van de Bistebus (Kinderwoud) is:
Lauermanstraat 21b 9251 AX Burgum.  
Telefoon 0511-469265.
Het adres van Kinderopvang Burgum is:
Bulthuissingel 16 9251 BW Burgum.
Telefoon 0511- 843356.

Activiteiten
De school doet na schooltijd mee aan verschil-
lende activiteiten. We hebben het dan over voetbal, 

en ons naschools aanbod. Onder andere dansen, 
creatieve vorming en koken.
Er worden diverse toneel-/muziekvoorstellingen 
bezocht. Ook heeft museabezoek een plek in 

ons onderwijs. Rond Koningsdag wordt er een 
feestelijke speldag gehouden, waarbij veel ouders 
betrokken zijn m.b.t. de organisatie en uitvoer.  
Er is een groot aanbod van activiteiten, waar we als 
school aan mee kunnen doen. Het moet leuk zijn, 
maar het moet natuurlijk ook passen binnen ons 
onderwijsaanbod. 

Ouderbijdrage
We vragen voor verschillende kleine uitgaven een 
bijdrage. Deze bijdrage is vrijwillig en bedraagt  
€ 15,– per kind.
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Week van de luizen- 
controle

AC

Open dag

Inloopkwartier
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Acties
We ondersteunen jaarlijks een goede doelen project 
en betrekken de kinderen dan actief bij het inzame-
len van geld.

Schoolfotograaf
De schoolfotograaf maakt één keer in de twee 
jaar groepsfoto’s en van alle kinderen individuele 
foto’s. Jaarlijks wordt een afscheidsfoto van groep 8 
gemaakt. 

Filmpjes
Het is ouders/verzorgers niet toegestaan om foto’s 
en filmpjes van andere kinderen (anders dan hun 
eigen) op sociale media te verspreiden. De school 
zal tijdens evenementen zelf foto’s en video’s 

maken en deze verspreiden via de website, waarbij 
er rekening gehouden wordt met de privacyrechten 
van het kind.

Enkele ‘schoolse afspraken’

Veiligheidsbeleid
Wij hebben een integraal veiligheidsplan. U vindt 
daarin het pestprotocol, de noodzakelijke inspecties, 
het internetprotocol en b.v. schorsing en verwijde-
ring. De school heeft een ARBO-coördinator, die ver-
antwoordelijk is voor het jaarlijkse plan van aanpak 
en de evaluaties. Per 50 leerlingen is er een BHV-er. 

Ongevallen en aansprakelijkheid
Een ongeluk zit in een klein hoekje. Het kan gebeu-
ren, dat er een bril of kleding stuk gaat. Een schul-
dige is soms moeilijk aan te wijzen. De school kan 
aansprakelijk worden gesteld, wanneer het gaat om 
schade die te wijten is aan nalatigheid van bestuur 
of personeel. Wilt u goed gedekt zijn, dan kunt u bij 
verschillende banken en verzekeringsmaatschap-
pijen terecht voor een scholierenverzekering. 
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Paasviering Goede vrijdag

Tweede Paasdag –   Studiedag team 
Leerlingen vrij

– Ledenraad
– Contactweek

AC

GMR Ouderavond hoog- 
begaafdheid 19.00

Adopteer een monument
Groep 7-8 

Centrale eindtoets groep 8 Centrale eindtoets groep 8 Inloopkwartier – Koningsspelen
–  Leerlingen vanaf  

12.00 vrij

Koningsdag Schoolkamp groep 8 Schoolkamp groep 8 Schoolkamp groep 8

zo ma di wo do vr za
1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

24 26 27 28 29 30

Toezicht
Er is 10 min. voor schooltijd en in de pauze plein-
wacht. Tijdens het binnen komen en het uitgaan 
van de leerlingen is er toezicht op de gang. 

Pestprotocol
De school heeft een pestprotocol. Dit wordt in 
alle groepen regelmatig behandeld en we spreken 
elkaar daar op aan. Pesten willen we tegengaan. 
We zien en horen niet alles, dus als u iets opvalt, 
dan horen wij dat graag. De afspraak is, dat dit 
geen klikken is! 

Schoolregels
Wij hechten veel waarde aan een plezierige 
schoolomgeving waarin rust en welbevinden kern-
woorden zijn. We hebben op school daarom leef-
regels opgesteld, die overal in de school  hangen. 
Hierdoor herinneren we elkaar er steeds aan hoe 
we met elkaar om willen gaan. Het gaat om de 
volgende vijf regels:
1 We denken om elkaar (we moeten ons veilig 

voelen)
2 We denken om de spullen (we houden alles 

netjes en opgeruimd)
3 We maken ons werk af (en proberen een ander 

niet te storen)
4 We praten over wat ons dwars zit (we zijn dus 

duidelijk voor de ander en het lucht op)
5 We houden ons aan de afspraken. 
 
 
 
 
 
 

Eerste 
Paasdag
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Meivakantie Bevrijdingsdag

Meivakantie Hemelvaartsdag

Week van de luizen- 
controle

Avondvierdaagse Avondvierdaagse Avondvierdaagse – Inloopkwartier
– Avondvierdaagse

Luizen-
controle
Acti

Tweede Pinksterdag Toetsweek

Toetsweek
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Schoolartsendienst
Wij zijn aangesloten bij de GGD Fryslân, Postbus 
612, 8901 BK Leeuwarden (088-2299444). Als u 
vragen hebt over de gezondheid van uw kind, dan 
kunt u contact opnemen met de GGD.

Jeugteam
Kinderen opvoeden is erg leuk, maar niet altijd 
gemakkelijk. Bij het jeugdteam kunt u terecht voor 
alle informatie over opvoeden en opgroeien. Alle 
kennis onder één dak. 
 

De medewerkers van het jeugdteam ondersteunen 
gezinnen op zeer uiteenlopende gebieden. Denk 
hierbij aan opvoedkundige hulp, maar ook aan een 
aanvraag voor diagnostiek of een PGB (Persoons-
gebonden Budget). Er wordt gewerkt met één vast 
contactpersoon vanuit één plan voor één gezin. 
Daarbij werken de medewerkers nauw samen met 
onder andere huisartsen, consultatiebureaus, scho-
len en vrijwilligersorganisaties.
U kunt meer informatie krijgen via de IB-er of 
rechtstreeks contact opnemen: T 088 - 533 53 33 of 
via info@jeugdteamtd.nl 

Eerste 
Pinkster-
dag

Moederdag



juni
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– AC
– Ledenraad

GMR Studiedag team
Kinderen vrij

GMR Meester- en juffendag

– Inloopkwartier
– Contactweek

Arke hat Talint

MR/AR

zo ma di wo do vr za
1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30

Vertrouwenspersoon
Als u een klacht hebt, dan willen we dat graag 
horen. Soms is er een klacht, die u niet met de leer-
kracht of de schoolleiding wilt bespreken. U kunt 
dan rechtstreeks contact opnemen met de vertrou-
wenspersoon van PCBO Tytsjerksteradiel, mevrouw 
M. Hartman, Hurdegaryp. Tel. 0511-475145. 

De interne vertrouwenspersonen zijn juf Antine en 
juf Finja. Zij zijn het aanspreekpunt bij zorgsituaties, 
vermoeden van huiselijk geweld, mishandeling, 
verwaarlozing en seksueel misbruik.

Adressen
PCBS De Arke
H.W. van Glinstrastraat 8, 9251 CL  Burgum
Postbus 103, 9250 AC  Burgum
Tel. 0511-462715 
E-mail: dearke@pcbotdiel.nl
www.dearke.nl
Directeur: G. Bakker

  Vaderdag



juli
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Afscheid groep 8 Schoolkamp groep 7 Schoolkamp groep 7

Afscheid groep 8 Laatste schooldag – 12.00 
vrij (bij geen Elfsteden-
tocht: 8 juli 14.00 vrij)

Zomervakantie

Zomervakantie

Zomervakantie

zo ma di wo do vr za
1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

24 26 27 28 29 30 31

Contactadres BSO
Lauermanstraat 21b, 9251 AX Burgum. 

Vertrouwenspersoon van  
PCBO Tytsjerksteradiel
Mevr. M. Hartman, Hurdegaryp
Tel. 0511-475145 

Voorzitter afdelingsraad de Arke
Dhr. T. Smits
Tel: 0511-482720
E-mail: sr.dearke@pcbotdiel.nl

Voorzitter MR
Mevr. M. Veenstra
Tel. 0511-468064
E-mail: mr.dearke@pcbotdiel.nl

PCBO Tytsjerksteradiel
E.M. Beimastrjitte 11a, Eastermar
Tel. 0512-472594
info@pcbotdiel.nl
www.pcbotdiel.nl



zo ma di wo do vr za
1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31

Tytsjerksterad
iel

CBS De Arke
H.W. van Glinstrastraat 8, 9251 CL  Burgum
Postadres: Postbus 103, 9250 AC  Burgum
Tel.: 0511 - 462715
dearke@pcbotdiel.nl
www.dearke.nl


