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Voorwoord

Wij bieden u graag deze schoolkalender aan, waarmee wij u 
informeren 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 wil-
len u graag zo goed mogelijk informeren. 

In de schoolkalender hebben we zoveel mogelijk activiteiten 
vermeld. Tijdens het cursusjaar komen er vaak nog verschillende 
zaken bij. Ook wil het wel eens voorkomen dat data veranderen 
door omstandigheden. Gedurende het schooljaar worden veran-
deringen in de kalender bijgehouden op Parro. U kunt de activitei-
ten 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 Wrâld-
poarte”. 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@stichtingoarsprong.nl
www.dewraldpoarte.nl

Oarsprong
Tjalling H. Haismastraat 7 
9251 AT  Burgum
Tel. 0512 - 472594
www.stichtingoarsprong.nl
info@stichtingoarsprong.nl

Ontwerp & productie:
AndromedaDESIGN.nl | Drachten



Juf Barbara en Juf Lian geven ondersteuning in de Bovenbouw Unit en Onderbouw Unit.

VAKANTIEROOSTER EN VRIJE DAGEN  
2022-2023

Periode

Herfstvakantie 15 t/m 23 oktober

Kerstvakantie 24 december t/m 8 januari

Voorjaarsvakantie 25 februari t/m 5 maart

Pasen 7 t/m 10 april

Koningsdag 27 april

Meivakantie 22 april t/m 7 mei

Bevrijdingsdag 5 mei

Hemelvaart 18 en 19 mei

Pinksteren 28 en 29 mei

Zomervakantie 22 juli t/m 3 september

Studiedagen:  
Studiedagen worden via de kalender van  
Parro doorgegeven.

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

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. In de 
bovenbouw hanteren we een flexibele inloop. Als kinderen al willen beginnen met hun 
taken dan mag dat. Bij regen mogen ook de andere kinderen 10 min. voor schooltijd 
naar binnen. De kleuters hebben vrijdagmiddag vrij. Leerjaar 3 van de Schelpen gaat 
vrijdagmiddag gewoon naar school.

GROEPSINDELING 2022-2023

Groep maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag vrijdagmiddag

de Zeepaardjes 
(peuteropvang)

Juf Aukje
peuter-kleutergroep 
Tomke

Juf Aukje Juf Aukje

de Schelpen Juf Sybrich Juf Sybrich Juf Lian Juf Sybrich Juf Lian
Kleuters  
vrijdagmiddag vrij

het Strand Juf Ietsje Juf Ietsje Juf Ietsje Juf Tessa Juf Tessa
Kleuters elke  
vrijdagmiddag vrij

de Duinen Juf Roelien Juf Roelien Juf Roelien Juf Roelien Juf Roelien

de Oceaan Meester Atze Meester Atze Meester Alfred Meester Atze Meester Atze

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

de Toendra Meester Wibo Meester Wibo Meester Wibo Meester Wibo Meester Wibo

de Savanne Juf Rian Juf Rian Juf Rian Meester Gerrit Jan Meester Gerrit Jan



augustusaugustus

www.dewraldpoarte.nl  |  tel. 0511 - 521120

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

vakantie

7 Zomer-
vakantie

8 Zomervakantie 9 Zomervakantie 10 Zomervakantie 11 Zomervakantie 12 Zomervakantie 13 Zomer-
vakantie

14 Zomer-
vakantie

15 Zomervakantie 16 Zomervakantie 17 Zomervakantie 18 Zomervakantie 19 Zomervakantie 20 Zomer-
vakantie

21 Zomer-
vakantie

22 Zomervakantie 23 Zomervakantie 24 Zomervakantie 25 Zomervakantie 26 Zomervakantie 27 Zomer-
vakantie

28 Zomer-
vakantie

29 Eerste schooldag 30 31

SCHOOLCONCEPT 
Sinds 2019-2020 werken we op de CBS de 
Wrâldpoarte volgens het model Coöperatief 
Onderwijs.  

Kwalitatief goed onderwijs is het gezamenlijke 
doel en dit wordt gerealiseerd door de respect-
volle samenwerking tussen zowel leerlingen als 
leerkrachten.  Er is in dit model geen sprake van 
leerstof jaarklassen maar van stamgroepen.  De 
stamgroep wordt geleid door een stamgroep-
leider, de vaste meester of juf van deze groep.  
Meer informatie en een filmpje vindt u op onze 
website; www.dewraldpoarte.nl



sepseptembtemberer
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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

Dorpsfeest 

Optocht en optreden

Dorpsfeest

Kinderen vrij!

Ouderavond Kraanwaterdag

Welkom
Er wordt gewerkt vanuit christelijke grondslag. 
Hierbij leven wij in een multiculturele samen-
leving. We laten de kinderen hiermee kennis 
maken, om zo wederzijds begrip te bevorderen 
voor verschillende levensovertuigingen van 
ouders en kinderen. Iedereen is welkom op onze 
school.

Daar waar het kind zich veilig en vertrouwd 
voelt, kan het zich optimaal ontwikkelen. De 
Wrâldpoarte wil voor alle kinderen een veilige 
en vertrouwde plek zijn, waar de kinderen zich 
thuis voelen en zich geborgen weten.



okoktobetoberr
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zo ma di wo do vr za
(1) / 2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15 Herfst-
vakantie

16 Herfst-
vakantie

17 Herfstvakantie 18 Herfstvakantie 19 Herfstvakantie 20 Herfstvakantie 21 Herfstvakantie 22 Herfst-
vakantie

23 Herfst-
vakantie

24 25 26 27 28 29

30 31

Schoolschaatsen  
groep 5,6

Kanjertraining
Kanjertraining gaat over het bevorderen van 
onderling vertrouwen in groepen. Vertrouwen 
is de basis voor het creëren van rust in de 
klas, het stimuleren van sociale veiligheid en 
een prettig schoolklimaat. De Kanjertraining 
bestaat uit een serie lessen met bijbehorende 
oefeningen om de sfeer in de klas goed te hou-
den (preventief) of te verbeteren (curatief). 

Leerkrachten, directie, ouders en kinderen leren 
op een respectvolle manier met elkaar om te 
gaan. 

De Kanjerregels zijn:

We vertrouwen elkaar.
We helpen elkaar.

Niemand speelt de baas.
Niemand lacht uit.

Niemand doet zielig.



novembernovember
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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

Dankdag KSG dienst Schoolschaatsen  
groep 5,6

Schoolschaatsen  
groep 5,6

Schoolschaatsen  
groep 5,6

Het jonge kind
Jonge kinderen (leeftijd 2 t/m 8 jaar) ontwik-
kelen zich sprongsgewijs en vragen daarom 
om een andere aanpak van de leerkrachten. 
Binnen onze onderbouw unit werken we nauw 
samen met de Peuteropvang de Zeepaardjes,  
die binnen onze school is gehuisvest,  en Kin-
deropvang Garyp. We werken binnen verschil-
lende thema’s samen aan ontwikkelingsdoelen 
waarbij spelend leren een belangrijke plaats 
inneemt. 



decemberdecember
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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 Kerst-
vakantie

25 Kerst-
vakantie 

Eerste 
kerstdag

26 Kerstvakantie 

Tweede kerstdag

27 Kerstvakantie 28 Kerstvakantie 29 Kerstvakantie 30 Kerstvakantie 31 Kerst-
vakantie

Sintviering

Kunst en cultuur
Kunst en Cultuureducatie draagt bij aan het 
ontwikkelen en stimuleren van creatief denken 
en brede vorming. Door middel van beelden, 
taal, muziek, literatuur, spel en beweging kun-
nen de kinderen werken aan hun creativiteit 
en hun creatieve vaardigheden. Ze leren om er 
gevoelens en ervaringen mee uit te drukken 
en om er mee te communiceren. Ook vinden 
wij het belangrijk om kinderen iets te leren 

over verschillende culturen. Wij geven de visie 
vorm binnen ons onderwijs door deze lessen te 
integreren binnen onze Wereld Oriënterende 
lessen, creatieve vakken en zgn. Ateliers. 



januarijanuari
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zo ma di wo do vr za
1 Kerst-

vakantie
2 Kerstvakantie 3 Kerstvakantie 4 Kerstvakantie 5 Kerstvakantie 6 Kerstvakantie 7 Kerst-

vakantie

8 Kerst-
vakantie

9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31

ICT en techniek
Binnen onze school wordt gebruik gemaakt 
van diverse devices zoals Ipads, chromebooks 
en laptops. Vanaf level 4 hebben de kinderen 
een chromebook tot hun beschikking voor het 
plannen van de dagtaken en het verwerken van 
opdrachten voor o.a. taal, rekenen en spelling. 
Voor techniek gebruiken we o.a. LEGO® Educa-
tion Discover model. 

Dit model van LEGO® DUPLO is het startpunt 
om kinderen zelf nieuwe ontwerpen te laten 
maken. Hierdoor ontwikkelen ze spelenderwijs 
de zogeheten STEAM-vaardigheden (weten-
schap, technologie, techniek, kunst en rekenen). 
Bijvoorbeeld het begrijpen van het verband tus-
sen oorzaak en gevolg, leren voorspellingen te 
doen, leren observeren, problemen oplossen en 
voorstellingen opvoeren. Verder is onze school 
in bezit van een driedimensionale printer welke 
de kinderen zelf hebben gebouwd. Ook zijn we 
gestart met een leerlijn programmeren.



februarifebruari
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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 Voorjaars-
vakantie

26 Voorjaars-
vakantie

27 Voorjaarsvakantie 28 Voorjaarsvakantie

Studiedag 

Kinderen vrij

Klimmen groep 7,8

Klimmen groep 7,8

Klimmen groep 7,8

Klimmen groep 7,8

Sport
Bewegen vinden wij erg belangrijk. Naast 
beweging op het plein worden er wekelijks een 
aantal gym of spellessen gegeven in de gymzaal 
of in het speellokaal. Verder worden er in de 
onderbouw-unit een aantal ‘natte gymlessen’ 
in het zwembad van Burgum gegeven. De kinde-
ren van de bovenbouw-unit gaan naar schaats-
les. Eens per jaar, rond de Koningsspelen, wordt 
er een sportweek georganiseerd.



maartmaart
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zo ma di wo do vr za
1 Voorjaarsvakantie 2 Voorjaarsvakantie 3 Voorjaarsvakantie 4 Voorjaars- 

vakantie

5 Voorjaars-
vakantie

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 31Schoolvoetbal jongens  
groep 7,8

Schoolvoetbal meisjes  
groep 5,6 en 7,8

Schoolvoetbal jongens 
groep 5,6

Swim2play

Ouders
We doen het graag samen met u! Via het ouder-
portaal worden regelmatig groepsnieuwsbrie-
ven en foto’s geplaatst door leerkrachten. Aan 
het begin van het schooljaar ontvangt u een 
communicatieschema waarop alle contact mo-
menten met school staan. Zodra er aanleiding 
voor is zoeken wij contact met u via de mail 
of telefonisch. De deur van school staat altijd 
open voor ouders met vragen en/of opmerkin-
gen. We verwachten van leerlingen, ouders en 
leerkrachten dat zij op een respectvolle manier 
met elkaar omgaan. Ouders kunnen meepraten 
over schoolse zaken en beleid via de leden van 
de afdelingsraad/medezeggenschapsraad. Meer 
info staat op onze website bij het kopje ‘beleid’.



aprilapril
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zo ma di wo do vr za
1

2 3 4 5 6 7 Goede Vrijdag 8

9 Eerste 
Paasdag

10 Tweede Paasdag 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22 
Mei- 
vakantie

23 Mei- 
vakantie

24 Meivakantie 25 Meivakantie 26 Meivakantie 27  Meivakantie  
 Koningsdag

28 Meivakantie 29 / (30) 
Mei- 
vakantie

Finale schoolvoetbal Paasviering

Swim2play

Sportdag Koningsspelen/sportdag

Passend Onderwijs
Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Ook 
kinderen die extra ondersteuning nodig heb-
ben. Passend onderwijs wil dat zo veel mogelijk 
leerlingen regulier onderwijs kunnen volgen, 
want zo worden ze het best voorbereid op een 
vervolgopleiding en doen ze zo goed mogelijk 
mee in de samenleving. Op de Wrâldpoarte 
proberen we goed aan te sluiten bij het niveau 
van het kind. Dat betekent dat er ook ruimte is 

voor kinderen die wat extra zorg nodig hebben 
en voor kinderen die juist wel iets meer kunnen. 
Kunnen we niet voldoen aan de leerbehoefte 
van het kind dan wordt er in overleg met ouders 
een passende school gezocht.



meimei

www.dewraldpoarte.nl  |  tel. 0511 - 521120

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

Bevrijdingsdag

6 Mei- 
vakantie

7 Mei- 
vakantie

8 9 10 11 12 13

14
Moeder-
dag

15 16 17 18 Hemelvaartsdag

Leerlingen vrij

19 Leerlingen vrij 20

21 22 23 24 25 26 27

28
Eerste 
Pinster- 
dag

29 Tweede Pinksterdag 30 31

Swim2play

Swim2play

De Schoolbieb
Onderzoek toont aan dat lezen een positieve 
bijdrage levert aan de (lees)ontwikkeling van 
kinderen. Op de Wrâldpoarte is er voor de 
onderbouw en de bovenbouw een schoolbieb. 
Kinderen worden automatisch (gratis) lid van de 
schoolbieb. De collectie boeken wordt regel-
matig vernieuwd en aangevuld. Eens per twee 
weken mogen kinderen boeken lenen en mee 
naar huis nemen.



jjuniuni
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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 Vaderdag 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30

Swim2play

Schoolfotograaf Schoolfotograaf

Taal
Kinderen moeten zich in een taal thuis voelen. 
In Garyp wordt er veel Fries gesproken. Onze 
school is Nederlandstalig maar er is ook veel 
aandacht voor de ‘memmetaal’ Fries. Vanwege 
de toenemende internationalisering is het ook 
voor kinderen belangrijk dat ze kunnen commu-
niceren met kinderen uit andere landen. Engels 
is daarvoor het meest geschikt. Op onze school 
staan de vakken Fries en Engels vanaf groep 1 
op het rooster. Voor de Onderbouw is het een 
Engels of Fries boek en liedjes. Er is in beide 
units een Friese dag en er wordt geëxperimen-
teerd met translanguaging; een kans voor de 
toekomst.



julijuli
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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 Zomer-
vakantie

23 Zomer-
vakantie

24 Zomervakantie 25 Zomervakantie 26 Zomervakantie 27 Zomervakantie 28 Zomervakantie 29 Zomer-
vakantie

30 Zomer-
vakantie

31 Zomervakantie

Meester- en juffendag

Afscheid schoolverlaters




