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Voorwoord

Wij bieden u graag deze schoolkalender aan, waarmee wij u informe-
ren over de belangrijkste onderwerpen en activiteiten in het komend 
schooljaar. Wilt u meer informatie, dan vindt u die op onze website 
www.dewraldpoarte.nl. De schoolgids staat op onze website. Ook kunt 
u een geprinte versie van de schoolgids bij de directie krijgen. Aarzel 
niet hiervan gebruik te maken, want wij willen u graag zo goed moge-
lijk informeren. 

In de schoolkalender hebben we zoveel mogelijk activiteiten vermeld. 
Tijdens het cursusjaar komen er vaak nog verschillende zaken bij. Deze 
vermelden we in ons maandelijks informatiebulletin It Bledsje. U kunt 
de activiteiten dan overnemen op deze kalender. Dan hebt u alles bij 
elkaar. 

De naam van onze school is De Wrâldpoarte. In ons logo komt de 
betekenis van onze schoolnaam tot uitdrukking. Het stelt twee 
mensenfiguren voor, die van elkaar gescheiden zijn door een poort. 
Deze poort duidt op de naam van onze school: “De Wrâldpoarte”. Het 
kleine figuurtje stelt een kind voor in de kinderwereld en het grote de 
volwassene in zijn wereld van volwassenen. Het kind strekt zijn handen 
uit naar de volwassenheid, die bereikt hij door de poort (de school). De 
volwassene strekt zijn handen beschermend uit naar dat kind om het te 
begeleiden naar de volwassenheid. De Wrâldpoarte wil een school zijn 
waar aan de kinderen wordt doorgegeven wat het betekent om christen 
te zijn in deze wereld. De sfeer op school behoort veilig en vertrouwd 
te zijn. We vinden het belangrijk dat kinderen met plezier naar school 
gaan. Elk kind proberen we tot zijn of haar recht te laten komen. We 
helpen uw kind om later met vertrouwen de wijde wereld in te stappen.

Met vriendelijke groet,

A. Doornbos Houwer 
Directeur CBS De Wrâldpoarte

CBS De Wrâldpoarte
Master Lubwei 2
9263 PG Garyp
Tel. 0511 - 521120
dewraldpoarte@pcbotdiel.nl
www.dewraldpoarte.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

CBS De Wrâldpoarte:
veilig op weg de wijde wereld in!



WANNEER GAAN DE KINDEREN NAAR SCHOOL?

Schooltijden

Groep maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag

de Schelpen 8.30 - 14.00 8.30 - 14.00 8.30 - 14.00 8.30 - 14.00 8.30 - 12.15

de Duinen 8.30 - 14.00 8.30 - 14.00 8.30 - 14.00 8.30 - 14.00 8.30 - 12.15

Het Strand 8.30 - 14.00 8.30 - 14.00 8.30 - 14.00 8.30 - 14.00 8.30 - 14.00

de Oceaan 8.30 - 14.00 8.30 - 14.00 8.30 - 14.00 8.30 - 14.00 8.30 - 14.00

de Steppe 8.30 - 14.00 8.30 - 14.00 8.30 - 14.00 8.30 - 14.00 8.30 - 14.00

de Savanne 8.30 - 14.00 8.30 - 14.00 8.30 - 14.00 8.30 - 14.00 8.30 - 14.00

de Toendra 8.30 - 14.00 8.30 - 14.00 8.30 - 14.00 8.30 - 14.00 8.30 - 14.00

De bel gaat ’s morgens om 8.25 uur, zodat we op tijd kunnen beginnen met de lessen. De kleuters kunnen 
vanaf 10 min. voor schooltijd in de groepen worden gebracht. Bij regen mogen ook de andere kinderen 10 
min. voor schooltijd naar binnen. De kleuters hebben vrijdagmiddag vrij.

GROEPSINDELING 2020-2021

Groep maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag vrijdagmiddag

de Schelpen Juf Olga Juf Olga Juf Deborah Juf Deborah Juf Deborah
Kleuters elke  
vrijdagmiddag vrij

de Duinen Juf Roelien Juf Lian Juf Roelien Juf Roelien Juf Roelien
Kleuters  
vrijdagmiddag vrij

Het Strand Juf Barbara Juf Barbara Meester Jeroen Meester Jeroen Meester Jeroen

de Oceaan Meester Atze Meester Atze Juf Barbara Meester Atze Meester Atze

de Steppe Juf Amarins Juf Amarins Juf Amarins Juf Amarins Juf Amarins

de Savanne Meester Gerrit Jan Meester Gerrit Jan Meester Gerrit Jan Meester Gerrit Jan Meester Gerrit Jan

de Toendra Juf Baukje Juf Baukje Juf Baukje Juf Baukje Juf Baukje

VAKANTIEROOSTER EN VRIJE DAGEN  
2020-2021

Periode

Herfstvakantie 10 okt t/m 18 okt 2020

Kerstvakantie 19 dec 2020 t/m 3 jan 2021

Voorjaarsvakantie 20 t/m 28 februari 2021

Tweede Paasdag 5 april 2021

Koningsdag 27 april 2021

Meivakantie 1 mei april t/m 9 mei 2021

Bevrijdingsdag 5 mei 2021

Hemelvaart 13  mei 2021

Tweede Pinksterdag 23 mei 2021

Zomervakantie 10 juli t/m 22 augustus 2021



augustusaugustus
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Zomervakantie

Zomervakantie Studiedag leerkrachten Studiedag leerkrachten

Eerste schooldag

Deze week kennismakings-
gesprekken met ouders 
leerling en leerkrachten

zo ma di wo do vr za
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

ROOSTER BEWEGINGSONDERWIJS 

Het rooster van de gymlessen krijgt u apart via de 
mail en wordt opgenomen in de groepsnieuwsbrie-
ven. De eerste week na de schoolvakantie hebben 
de kinderen nog geen gym. Ook zijn er dit jaar 
bewegingslessen op het plein. Dit is niet vrij spelen 
maar zijn gerichte lessen die door de leerkracht of 
externen worden gegeven. Verder worden er in de 
onderbouwunit ‘natte gymlessen’gegeven in het 
zwembad te Burgum. Dit is om de kinderen water-
vrij te maken. De kinderen van de bovenbouwunit 
gaan naar schaatsles. Verder krijgen de kinderen 
van de bovenbouwunit naast de gymlessen gastles-
sen aangeboden zoals kaatsles, tennisles e.a.

De kinderen dragen tijdens de gymlessen een sport-
broekje en t-shirt of een gympakje. Gymschoenen 
zijn verplicht.

Pauze
We verzoeken u om gezonde voeding mee te geven 
zoals fruit, brood, komkommer o.i.d.  
Verder een zeer dringend verzoek om 1 beker drin-

ken mee te geven. Op school mogen kinderen altijd 
water drinken dus een lege beker volstaat ook. 
In verband met het milieu worden er geen pakjes 
drinken meer geaccepteerd op school. Als ieder kind 
twee pakjes per dag zou meenemen betekent dat 
een afvalbult van 1600 lege drinkpakjes per week!



septemberseptember
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Verkeersflits Atelier

Toetsweek Atelier

Toetsweek Atelier

Kinderen vrij Kinderpostzegels

Voorrondes voetbal- 
toernooi

Start kinderboekenweek

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

Verzoeken om vrijaf
Als uw kind ziek is, dan kunt u dat vanaf ’s mor-
gens 8.00 uur telefonisch of schriftelijk (het kan 
ook via de mail) bij ons melden. 
Andere verlofaanvragen worden schriftelijk 
ingediend bij de directie. Daarvoor is een formulier 
beschikbaar op onze website. Zie voor nadere 
informatie onze schoolgids. U kunt dan nagaan of 
uw verzoek binnen de regelgeving valt. 



oktoberoktober
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Voorleeswedstrijd Kinderen vrij Kinderen vrij

Herfstvakantie

Kinderen vrij i.v.m. 
schoonmaak na  
verbouwing

Atelier

Atelier

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

Wie zijn we?
De Wrâldpoarte is een protestants christelijke 
school. Vanuit de Bijbel proberen we richting 
te geven aan al ons pedagogisch en didactisch 
handelen. 

De kinderen horen de verhalen uit de Bijbel, leren 
liedjes, er zijn vieringen en kinderen 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 kinderen en ou-
ders zich thuis voelen binnen onze schoolgemeen-
schap. We vragen de ouders de uitgangspunten van 
de school te respecteren. Dat geldt voor de normen 
en waarden, maar ook voor het meedoen aan acti-
viteiten, die de school organiseert. De school maakt 

deel uit van onze samenleving en daarom vinden 
we de contacten met de omgeving belangrijk.

Wat zijn de belangrijkste kenmer-
ken van ons onderwijs?
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 werken in stamgroepen met een 
vaste juf/meester. De kinderen werken in levels pas-
send bij hun onderwijsbehoefte en ontwikkeling.

Zelfstandigheid is belangrijk. Als voorbereiding op 
de maatschappij, maar ook binnen ons onderwijs 
besteden we daar veel aandacht aan. Zo werken we 
met (digitale)dag en weektaken. In de onderbouw-
unit starten de leerlingen met een planbord en 
papieren dagtaak. 



novembernovember
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In november klasse-
avonden, data volgt in 
nieuwsbrief

Atelier

Schoolschaatsen

Schoolschaatsen

Schoolschaatsen

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

We doen het graag samen met u!

De oudercontacten
Aan het begin van het schooljaar wordt er met de 
ouders en de kinderen een startgesprek gepland. 
Het is belangrijk, dat u op de hoogte bent van 
de vorderingen van uw kind. Tweemaal per jaar 
krijgt uw kind een rapport mee naar huis. Vanaf dit 
schooljaar werken we naast het cijferrapport ook 
met een portfoliomap. In maart en in juni/juli zijn 
er de verplichte 10-minutengesprekken. Elke eerste 
maandag van de maand (bij vrije dagen is het de 
tweede maandag) is er een inloopspreekuur. 

U hoeft daarvoor geen afspraak te maken. Maakt u 
vooral gebruik van het spreekuur om te vernemen 
hoe het op school gaat met uw kind!  
U bent welkom tussen 14.30 en 15.30 uur. Komt 
deze tijd niet gelegen, dan kunt u met de betref-
fende groepsleerkracht een andere afspraak maken.

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 minuten na 
schooltijd aanwezig. 

In verband met de schoolkeuze van de schoolver-
laters uit de bovenbouwunit zal de leerkracht een 
afspraak met ouders en leerlingen maken voor een 
uitgebreid gesprek.



decemberdecember
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Sintviering op school Schoolschaatsen

Kerstviering in de klas

Kerstvakantie Eerste kerstdag

Kerstvakantie

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

Tweede 
kerstdag

Jaarlijks organiseren we een ouderavond. Er komt 
dan een informatief thema aan de orde en er is 
gelegenheid even bij te praten. Tijdens de pro-
jectpresentatie in maart wordt er een Open Huis 
georganiseerd voor alle ouders en belangstellenden 
en ouders die nog geen kinderen bij ons op school 
hebben.
in april wordt er een jaarlijkse ouderavond/leden-
vergadering gehouden 

De afdelingsraad 
Elke school heeft een afdelingsraad. Dit is een 
vertegenwoordiging van ouders die lid zijn van 
de Vereniging. De directeur betrekt hen bij de 
voorbereiding van beleid (meedenkers) en zij kun-
nen 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.

Medezeggenschapsraad
De MR heeft op een aantal terreinen advies- of in-
stemmingsrecht. Dat verschilt per beleidsonderdeel.

Activiteitencommissie
In de activiteitencommissie zitten ouders die helpen 
met allerlei activiteiten in en rondom de school. 
(Sint, Kerst, sportdagen etc)

Welkom
Wij willen graag in alle openheid met u communi-
ceren. Dus als er iets is, aarzel dan niet naar de be-
treffende leerkracht of naar de directie te stappen. 
Vaak zijn problemen gemakkelijk op te lossen. Als 
we het weten, kunnen we er samen iets aan doen. 

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 



januarijanuari
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Schoonmaakavond Atelier

Toetsweek Atelier

Toetsweek Atelier

Kinderen vrij Kinderen vrij

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

Kerstvakantie /  
Nieuwjaarsdag

gegevens noemen, zodat u een indicatie krijgt over 
de kwaliteit van de school:

 − leerprestaties (zie daarvoor de schoolgids op 
onze website)

 − inspectieverslagen
 − uitslag tevredenheidsonderzoek 
 − jaarverslag 

 − kwaliteitszorgsysteem 
 − schoolplan (welke doelen wil de school komend 

jaar bereiken?)
 − leerling enquête 

Welke activiteiten staan komend 
jaar op het programma? 
In het komende schooljaar gaan we verder op de 
ingeslagen weg van de Wrâldpoarte. Dat betekent 
werken met dag- en weektaken, aandacht voor 
creatieve vakken (ateliers), houden van leergesprek-
ken met kinderen en gaan werken met thema’s voor 
wereldorienterende vakken. Het werken met ateliers 
wil zeggen dat een aantal weken achtereen activi-
teiten worden aangeboden waarin kinderen zelf een 
keuze kunnen maken. Te denken valt aan schilderen, 
beeldhouwen, dans, karate, jembé, kaatsles e.a. We 
benaderen ouders, dorpgenoten en externe partijen 
om deze lessen te geven maar maken ook gebruik 
van talenten binnen onze school. 
De methode ‘de kanjertraining voor sociale en emoti-
onele ontwikkeling wordt ingevoerd. We oriënteren 

ons op een nieuwe methode voor de wereldoriente-
rende vakken en voor rekenonderwijs. Verder zal er 
aandacht zijn voor de Friese en Engelse taallessen 
binnen ons aanbod.

Kinderwoud
Samen met de peuterspeelzaal van Kinderwoud zijn 
we bezig met het ontwikkelen van een doorgaande 
leerontwikkel lijn van 2 tot 6 jaar. Deze peuterspeel-
zaal is in ons gebouw gehuisvest. In de zomerva-
kantie zal er een schuifpui geplaatst worden zodat 
de peuterklas meer verbonden wordt met de andere 
groepen van de onderbouwunit.

ICT gebruik
De computer wordt in alle groepen gebruikt. Door 
de school hebben we een doorgaande ICT leerlijn. 
Dat betekent, dat de doelen per leerjaar bekend zijn 
en daar doelgericht aan gewerkt wordt. Leerlingen 
leren te werken met Word, Internet Explorer, Power-
Point en Excel. Ook zijn we gestart met een leerlijn 
programmeren.
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Kinderen vrij

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

Activiteiten
De school doet na schooltijd mee aan verschillende 
activiteiten. We hebben het dan over voetbal en 
korfbal. Ook wordt er deelgenomen aan de voor-
leeswedstrijden. 

Met de kerk onderhouden we goed contact.  
We organiseren samen met de kinderdienst het 
kerstfeest en jaarlijks een Kerk-school-gezinsdienst. 
De data vindt u in de agenda vermeld. 
Ook onder schooltijd zijn er tal van activiteiten. Er 
wordt geschaatst en toneel- /muziekvoorstellingen 
bezocht, enz. Er is een groot aanbod van activitei-
ten, waar we als school aan mee kunnen doen. Het 
moet aantrekkelijk zijn, maar het moet natuurlijk 
passen binnen ons onderwijsaanbod. 

Vrijwillige ouderbijdrage
Wij vragen een ouderbijdrage, zoals op vele scholen 
gebruikelijk is. De vrijwillige ouderbijdrage voor 
dit schooljaar is door de MR en de afdelingsraad 
vastgesteld op € 25,00 per kind. Voor het kamperen 
en de schooolreisjes wordt een aanvullende bijdrage 
gevraagd. U ontvangt daar ruim van tevoren infor-
matie over. Het innen van de ouderbijdrage doen we 
via een automatische incasso in de maand mei.

Schoolfotograaf
De schoolfotograaf maakt één keer in de twee 
jaar foto’s van alle leerlingen; jaarlijks worden er 
groepsfoto’s gemaakt. Dit schooljaar worden er 
portretfoto’s gemaakt.



maartmaart
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Start project Atelier

Open dag

Atelier

Week van het geld Rekendag Atelier

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

Enkele ‘schoolse afspraken’

Veiligheidsbeleid
Wij hebben een integraal veiligheidsplan. U vindt 
daarin het pestprotocol, de noodzakelijke inspec-
ties, het gedragsprotocol en bijv. protocol voor 
schorsing en verwijdering. Elke school heeft een 
ARBO-coördinator, die verantwoordelijk is voor het 
jaarlijkse plan van aanpak en de evaluaties. Per 50 
leerlingen heeft elke school een BHV-er. Op onze 
school zijn 5 BHV-ers.

Ongevallen en aansprakelijkheid
Een ongeluk zit in een klein hoekje. Het kan gebeu-
ren, dat er een bril of dat er kleding stuk gaat. Een 
schuldige 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 verzekerings-
maatschappijen terecht voor een scholierenverze-
kering. 



aprilapril
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Goede vrijdag

Tweede Paasdag Atelier

Atelier

Atelier

Koningsontbijt en deze 
week koningspelen

Koningsdag

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

Eerste 
Paasdag

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

Pestprotocol
We willen een fijne school met fijne groepen. We 
zien en horen niet alles, dus als u iets opvalt, dan 
horen wij dat graag. De afspraak is, dat dit geen 
klikken is! Sinds november 2013 kunnen alle inci-
denten en gevallen van pesten gemeld worden op 
onze website onder de knop ‘meld pesten’. U komt 
dan op de site van M5 en wordt door de stappen 
voor melding geleid. 

We willen dat alle kinderen zich veilig voelen op 
school! Hier investeren we in zodat we ons motto: 
‘De Wraldpoarte, veilig op weg de wijde wereld in’ 
waar kunnen maken.

Schoolregels
We hebben de afspraak, dat we elkaar niet storen 
door woordgebruik, houding en gedrag. Met spul-
len en materialen gaan we zorgvuldig om. Dat geldt 
natuurlijk ook voor de schoolomgeving. 

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. 
Mevr. Pietie Dijkstra is de assistente van de 
schoolarts. U kunt contact met haar opnemen via 
telefoonnummer: 088-2299821 of via de mail: 
p.dijkstra@ggdfryslan.nl
 



meimei
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Meivakantie Bevrijdingsdag

Meivakantie Hemelvaartsdag

Schoolfotograaf Schoolfotograaf

Tweede Pinksterdag

Toetsweek

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

Eerste 
Pinkster-
dag

Moeder-
dag

Centrum Jeugd en Gezin (CJG)
Kinderen opvoeden is erg leuk, maar niet altijd 
gemakkelijk. Bij het CJG kunt u terecht voor alle 
informatie over opvoeden en opgroeien. Alle kennis 
onder één dak. Van jeugdgezondheidszorg tot 
cursussen voor ouders en opvoeders. 

De medewerkers van de Jeugdteams ondersteu-
nen gezinnen op zeer uiteenlopende gebieden. 
Denk hierbij aan opvoedkundige hulp, maar ook 
aan een aanvraag voor diagnostiek of een PGB 
(Persoonsgebonden Bugdet). Er wordt gewerkt met 

één vast contactpersoon vanuit één plan voor één 
gezin. Daarbij werken de medewerkers nauw samen 
met onder andere huisartsen, consultatiebureaus, 
scholen en vrijwilligersorganisaties.  
Elke eerste donderdag van de maand is er spreek-
uur op school van 8.30 - 9.30 uur.
 
U kunt meer informatie krijgen via de IB-er of 
rechtstreeks contact opnemen: 
www.cjgachtkarspelen-tytsjerksteradiel.nl
www.tichtbyelkoar.nl 
Tel. 088 - 533 53 33



junijuni
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Kamp Kamp Kamp

Toetsweek

Kinderen vrij

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

  Vaderdag

Adressen
Directeur
Mevr. A. Doornbos Houwer 06-21612395

IB’er
Mevr G. Hylkema

Leerkrachten
Dhr. G.J. de Boer
Mevr. A. Slagman
Mevr. R. Hoeksma
Dhr. J. Post
Dhr. A. Oving
Mevr. T. van Balen
Mevr. D. van der Meer
mevr. B. Janse
Dhr. A.M. Demmer
mevr. O. van den Berg



julijuli
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Meester- en juffendag

Afscheid schoolverlaters

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

Onderwijsassistenten
Mevr. B. Ruiter
Mevr. A de Vries
Mevr. L. Herder

Peuterleidster
Mevr. A-W. de Vries

Contactpersoon voor eventuele klachten
Mevr. J. Bosma 0511-521982

Vertrouwenspersoon van de Vereniging
Mevr. M. Hartman  0511-475145 

Mailadres Afdelingsraad
ar.dewraldpoarte@pcbotdiel.nl

Mailadres Medezeggenschapsraad
mr.dewraldpoarte@pcbotdiel.nl

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



Tytsjerksterad
iel


