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Voorwoord   

      

Beste ouders, verzorgers en belangstellenden, 
 
Voor u ligt het informatieboekje van De Twine. Een boekje waarin praktische 
informatie staat over de school in schooljaar 2021 – 2022. 
 
Het team heet alle leerlingen van harte welkom bij ons op school. Wij hebben 
er zin in om samen met de leerlingen er weer een mooi schooljaar van te 
maken. Een extra welkom voor de leerlingen die voor het eerst naar onze 
school komen. Wij wensen de leerlingen, maar ook u, een hele fijne tijd.  
 
Wij gaan samen met uw kind op zoek naar hoe je nog beter kunt leren. Wij 
hopen samen veel succeservaringen te beleven. Wij gaan ook op zoek naar 
de talenten van de leerlingen. Elk kind is uniek en heeft een talent dat bij 
haar of hem past. Fouten maken is bij ons op school heel gewoon. Van 
fouten leer je het meest……….  
  
Alleen samen met u als ouders/verzorgers kunnen we de successen boeken 
die we graag willen. Een goede samenwerking tussen ouder / verzorger en 
leerkracht geeft het kind vertrouwen en steun. Wij gaan ervan uit dat wij u 
kunnen begroeten op ouderavonden en contactmomenten. 
Mocht u vragen of opmerkingen hebben, neem dan contact op met de 
leerkracht.   
  
Namens het team wens ik de leerlingen, ouders en verzorgers heel veel 
succes en een heel fijn schooljaar toe! 
  
 
Met vriendelijke groet, 
Namens het Managementteam,  
 
Alice Klimstra-Talsma 
Joop Hakze (interim voorzitter) 
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Contactgegevens van de school 

 
 
Bezoekadres: Hantumerweg 28 te Dokkum   
 
Postadres: Postbus 166, 9100 AD Dokkum 
 
Telefoon:  0519 – 29 46 30 
 
E-mail:  sbodetwine@arlanta.nl  
 
Website:  www.sbodetwine-arlanta.nl  
 
Ouderportaal: via de website van De Twine of 
  de https://detwine.mijnschool.nl/mijnschool/ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          
Dit boekje bevat zeer belangrijke informatie.  
Deze informatie is voor het gehele schooljaar 2021-2022. 
Wilt u het goed bewaren!! 
 

mailto:sbodetwine@arlanta.nl
http://www.sbodetwine-arlanta.nl/
https://detwine.mijnschool.nl/mijnschool/index.html
https://detwine.mijnschool.nl/mijnschool/index.html
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Personeel 

 

Directie  

• Joop Hakze  - Interim voorzitter MT   

• Alice Klimstra  - Lid MT 

 

Kwaliteitsondersteuners 

• Marjan Strikwerda (ma., di. en do.) 

• Annemiek Smeenk (interim) 

• Diana Dijkstra 
 

 

Onderwijsondersteunend personeel 

Aly de Vries - logopedie unit 2/ unit 3  
dyslexiespecialist 

Jella Kingma   - logopedie unit 1 
Geurt Maassen v.d. Brink  -  conciërge 
Wijtse Monsma  -  conciërge 
Ans Machiela   - conciërge 
Annalies Baarda  - secretariaat  
Marijke Schaaf  - orthopedagoog  
Marthe Meijer   - orthopedagoog 
Jeltsje de Vries  - schoolmaatschappelijk werk 
Zwaantje Hiemstra  - schoolmaatschappelijk werk 
Dirk Pieter Boersma  - vakleerkracht gymnastiek 
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Onderwijzend personeel  

 

Unit 1 

 
Roodborstjes       
groepsleerkracht: Petra Jelsma 
onderwijsass.:  Inge Spijksma  
 
Koolmeesjes 
groepsleerkracht:   Greet Bilker (maandag, dinsdag, donderdag) 
   Suzanna Sikma (vrijdag) 
onderwijsass.:            Ingrid Haaksma  
 
     
Winterkoninkjes  
groepsleerkracht:  Suzanna Sikma (maandag) 

Maria Bolt (dinsdag, donderdag, vrijdag)  

   onderwijsass.: Miriam Spijksma / Ylja Visser     
    
 

  IJsvogels  
  groepsleerkracht:    Sietske Hoekstra ( maan-,dins-donder-vrijdag) 

        Jennifer de Raaij (woensdags vanaf 1-1-2022) 
 onderwijsass.:         Miriam Spijksma / Ylja Visser   

 

Unit 2 

 
Merels   
groepsleerkracht:  Femke Hoekstra (ma,di, do, vr) 
   Jannie Sijtsma (wo) 
        
Zwaluwen 
groepsleerkracht:    Jennifer van Raaij  (ma, di) 
 Marian Vrieswijk ( wo,do,vr)   



Informatieboekje 2021-2022 De Twine 

 

8 

 

  
  

Lepelaars   
groepsleerkracht: Annemarie Tadema (maandag t/m woensdag) 

      Janet Alstein (donderdag en vrijdag 
 
 
Valken   
groepsleerkracht: Minke Douma (maandag, dinsdag, woensdag) 

Jannie Sijtsma (donderdag en vrijdag) 

 
Kerkuilen 
groepsleerkracht: Anne Koster (maandag t/m vrijdag) 
 
 
Ooievaars 
groepsleerkracht: Jitze Hogenberg (maandag t/m donderdag) 

   Bauke Douma (vrijdag) 
 
 
Ondersteuning onderwijsassistenten: 

Ytsje Eelkema / Anja Dijkstra 
 
 

Unit 3 

Duiven 
groepsleerkracht:  Maaike Hilboezen (maandag, dinsdag, woensdag) 
      Jeanette Witteveen (donderdag, vrijdag) 
 
 
Spechten 
groepsleerkracht: Lucie Hijma (maandag, vrijdag) 

Anneke Stiemsma (dinsdag t/m donderdag) 

    
Lijsters 
groepsleerkracht: Anna Heerma (maandag t/m woensdag) 
   Marian Vrieswijk (donderdag en vrijdag) 
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Plevieren   
groepsleerkracht: Petra Hoving (maan-, dins-, donder-, vrijdag)

   vacature (woensdag)    
 onderwijsassistent: Femke Scheper 

 
Zeearenden 

groepsleerkracht: Daniël Vriesema (maandag t/m vrijdag) 
 

 
Buizerds 

groepsleerkracht: Greetje Iedema (maandag t/m vrijdag) 
ziektevervanging door: Paul Braaksma  

 
 

Houtsnippen 
groepsleerkracht: Klaas Dijkstra (maandag t/m donderdag) 

   vacature (vrijdag) 
 
  
 
 
 

Ondersteuning onderwijsassistent:     Anja Dijkstra / Jelle Jelsma 
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Tuinproject 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De schooltijden 

 
Wij beginnen elke ochtend 8.25 uur en stoppen om 14.30 uur.  
Op de woensdagen beginnen we ook om 8.25 uur en stoppen om 
11.55 uur. 
Voor uw kind en voor de groep is het heel erg belangrijk dat we op 
dezelfde tijd beginnen. Het is té onrustig voor onze leerlingen als er 
steeds weer iemand komt binnen ‘druppelen’. 
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Unit 1 (Roodborstjes/Koolmeesjes/Winterkoninkjes/IJsvogels): aantal 

woensdagen naar school 

 
De leerlingen uit de ‘Roodborstjes’, ‘Koolmeesjes’, 
‘Winterkoninkjes” en “IJsvogels”  gaan 4 dagen per week naar 
school. Dit betekent dat ze woensdags vrij hebben. In verband 
met het aantal verplichte uren dat de kinderen naar school moeten, 
gaan de kleuters ook nog een aantal woensdagen ‘s morgens naar 
school.  
De ‘‘Roodborstjes’, ‘Koolmeesjes’ , ‘Winterkoninkjes” en “IJsvogels”  
gaan op onderstaande woensdagen wel naar school: 
 

• woensdag 1 december 2021 (Sinterklaas) 

• woensdag 30 maart 2022 (Grote Rekendag) 

• woensdag 13 juli 2022 (meedraaien nieuwe groep)  
 

Unit 1 (Merels/Zwaluwen): aantal vrijdagen vrij 

 
De leerlingen uit de ‘Merels’ en ‘Zwaluwen’ gaan 5 dagen per week 
naar school met uitzondering van een aantal vrijdagen.  
De ‘‘Merels’ en ‘Zwaluwen’ zijn vrij op: 
 

•  vrijdag  10 september 2021  

•  vrijdag 24 december 2021  

•  vrijdag 18 februari 2022 

•  Vrijdag  8 april 2022 

•  vrijdag 20 mei 2022 
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Voor schooltijd 

 
De kleuters komen ’s morgens in de klas en zijn niet op het 
schoolplein. De kinderen uit unit 2 mogen kiezen of ze voor 
schooltijd naar binnen gaan of buiten op het plein blijven. De 
kinderen uit unit 3 blijven buiten op het plein.  
Er zijn vanaf 8.00 uur twee leerkrachten aanwezig die toezicht 
houden. 
Kleuters die met de taxi reizen worden door de chauffeur naar de 
ingang van school gebracht. Daar worden ze dan opgevangen door 
de onderwijsassistenten en naar hun groep gebracht. 
 

Pauzes  

 
Unit 1 + Unit 2:  
Kleine Pauze: 10.00  -  10.15 uur 
Middagpauze: 11.55  -  12.10  uur 
     
Unit 3: 
Kleine Pauze: 10.20  - 10.35 uur 
Middagpauze: 12.15  - 12.30 uur 
 
 
De kleuters hebben pauze van 12.20 uur tot 12.35 uur.  
In deze pauzes zijn altijd twee leerkrachten op het plein aanwezig.  
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Vakantierooster 2021-2022 

 

vakantie 
 

van 
 

tot en met 
 

Studie 
dag 

weer 
naar 
school 

Zomervakantie 
2021 

vr. 9 jul  Zo 22 
augustus 

Ma 23 
augustus 

Di 24 
augustus 
2021 

Herfstvakantie  
 

za. 16 oktober zo. 24 
oktober 

 ma 25 
oktober 

Kerstvakantie 
 

za. 25 december zo. 9 januari  ma. 10 
januari 

Voorjaarsvakantie 
 

za. 19 februari zo. 27 
februari 

 ma. 28 
februari 

Goede vrijdag / 
Pasen 

vr. 15 april ma. 18 april  di 19 april 

Koningsdag wo. 27 april wo. 27 april  do. 28 april 

Meivakantie za. 23 april zo. 8 mei  ma. 9 mei 

Hemelvaart do 26 mei vr 27 mei  ma 30 mei 

Pinkstermaandag 
 

ma. 6 juni ma 6 juni Di 7 juni wo. 8 juni 

Zomervakantie 
2022 

vr. 15 juli vanaf 
11.55 

zo. 28 
augustus 

 ma. 29 
augustus 
2022 

 
studiedagen; 
leerlingen zijn dan 
vrij. 

  
Maandag 23 augustus 2021 
Maandag 27 september 2021 
Dinsdag 28 september 2021 
Donderdag 14 april 2022 
Dinsdag 7 juni 2022 
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Eerste contactmiddag 

Op maandag 13 september van 15.30 uur – 17.30 uur is er de 
gelegenheid voor alle ouder(s)/verzorger(s) én de leerlingen om 
kennis te maken met de meester of juf van uw kind. Tevens krijgt u 
dan alle informatie over allerlei zaken die in de betreffende groep 
gedaan worden.  

Telefonisch contact school 

Met de groepsleerkrachten kunnen telefonisch of schriftelijke 
afspraken gemaakt worden. 
Telefonisch graag vóór 8.25 uur en ná 14.30 uur.  
Telefoonnummer: 0519 – 29 46 30. 

Melden van ziekte e.d. 

Wij stellen het erg op prijs dat u ons zo snel mogelijk op de hoogte 
stelt, als uw kind afwezig is door ziekte of verhinderd is om andere 
redenen. Graag voor 8.25 uur. Een telefoontje naar school heeft de 
voorkeur maar een mail / briefje kan natuurlijk ook.  
U moet zelf de taxichauffeur even inlichten. 

Vrijaf vragen / verzuim 

Wij krijgen heel veel vragen binnen voor het vrijaf vragen van onze 
leerlingen. Onze school mag niet zomaar vrij geven. De gemeente 
wijst ons er steeds weer op dat de school en ouders zich houden 
aan de voorschriften. Vandaar ook dat wij u willen wijzen op de  
website van uw gemeente. Indien u een vrije dag wilt aanvragen, 
kunt u dit doen door het invullen van een aanvraagformulier (te 
downloaden via de website van De Twine) en deze aan de 
leerkracht te geven. De aanvraag wordt daarna bekeken door de 
directie. 
Als een leerling zonder geldige reden veel afwezig is, dan moet de 
school daarvan melding maken bij de leerplichtambtenaar. Dit geldt 
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ook voor regelmatig te laat komen en voor verlof buiten de 
reguliere schoolvakanties. 

 
 

Tandartsenbezoek en orthodontist 

Wilt u dit plannen op de vrije woensdagmiddag.  
Misschien lukt dit bij de orthodontist niet, geeft u dit dan even aan 
ons door.  

Vervoer 

Ophalen van de kinderen 

Indien u uw kind zelf ophaalt van school, wilt u 
dit dan doorgeven aan de taxicentrale? Er staat 
te vaak een chauffeur te wachten op kinderen 
die dan al door hun ouder(s) zijn opgehaald.   
Als u uw kind door iemand anders laat ophalen, willen wij dat van 
tevoren graag weten. Wij geven zonder bericht geen kinderen mee 
aan ‘vreemden’.  
Heel veel kinderen worden opgehaald door de taxi ‘s. De taxibusjes 
stellen zich op in twee of drie rijen. Dit betekent een hele drukte bij 

de school. Wij willen dan ook graag dat ouders die hun 
kind ophalen, met eigen auto niet in de taxirij gaan 
staan.  
Zet u de auto even bij de supermarkt aan de overkant 
van de Rondweg (parkeerschijf) of in de parkeergarage 
(gratis). De situatie wordt bij de school dan veilig en 
overzichtelijk. 

Vervoer taxi’s en openbaar vervoer  

In de eerste 2 weken is er ’s morgens begeleiding van de kinderen, 
die dit jaar voor het eerst met het openbaar vervoer gaan. 
’s Middags is er personeel aanwezig bij het wachten op de taxi’s en 
ook op het busstation is een personeelslid aanwezig. 
Het vervoer van uw kind naar en van school is een aangelegenheid 
tussen ouders en gemeente. Verhuizingen moeten doorgegeven 
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worden aan de gemeente, bij ziekte e.d. kunt u de taxicentrale 
bellen. Bij vragen of problemen bij het taxivervoer, dient u zelf 
contact op te nemen met de taxicentrale. Mocht u er samen met 
taxicentrale en/of de gemeente niet uitkomen, dan kunt u contact 
met school opnemen.  

Bus gemist? 

Kinderen, die om welke reden dan ook, hun bus missen na 
schooltijd, moeten terug komen op school, zodat we 
u er telefonisch van op de hoogte kunnen stellen. 
Druk uw kind deze regel op het hart. En zorg ervoor 
dat wij eventuele wijzigingen van uw telefoonnummer 
of adres direct door krijgen.  

De route naar school 

De kinderen die met het openbaar vervoer reizen lopen vanaf het 
busstation naar school via het voetpad over de minirotonde bij de 
Hantumerweg / Rondweg. 
De kinderen die op de fiets komen, kunnen eveneens oversteken 
bij de minirotonde van de Hantumerweg / Rondweg. 

Contacten school – thuis 

Voor de jongste kinderen kan het zijn dat er een contactschrift mee 
naar huis gaat. Dit is vooral om de ouders enigszins op de hoogte 
te houden. De eerste drie maanden is dit min of meer standaard.  
Daarna wordt deze gewoonte in overleg met u gestopt. Het is voor 
de groepsleerkracht erg veel werk en we besteden deze tijd liever 
aan onderwijs en spelbegeleiding van uw kind. Hebt u vragen, bel 
dan gerust. 
 

Koffieochtend 
Op woensdag 13 oktober 2021 en op woensdag 18 mei 2022 is er 
een koffieochtend van 10.15 uur tot 11.50 uur voor ouders. 
De kleuterbouw organiseert zelf een koffieochtend. Die datum 
wordt nog bekend gemaakt.  
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Oudercontactdagen 
 Deze staan gepland op 15 en 17 februari en 28 en 30 juni 2022. 

Ouderportaal 

 De communicatie tussen school en ouders/verzorgers gaat voor 
 een groot deel via het ouderportaal van De Twine. Na inschrijving 
 van uw kind, ontvangt u een e-mail van “Mijn School” met 
 inloggegevens en kunt u via de schoolwebsite  
 www.sbodetwine-arlanta.nl uw account activeren. 
  

Ouderbezoeken 

In de loop van het schooljaar komen de leerkrachten langs voor 
een huisbezoek. U kunt dan van gedachten wisselen met de 
desbetreffende leerkrachten over de vorderingen van uw 
kind(eren). Het spreekt eigenlijk voor zich, dat het niet de bedoeling 
is, dat uw kind steeds bij dit gesprek aanwezig is. Ook een t.v. die 
aanstaat, kan storend werken. 
Natuurlijk kunt u bij problemen, calamiteiten en vragen, altijd 
contact opnemen met de groepsleerkracht, maatschappelijk werker 
of directie. 

Verjaardagen 

Kinderen verheugen zich op de dag waarop ze jarig zijn. Wij 
besteden er op school veel aandacht aan. Jarige kinderen mogen 
trakteren in hun eigen groep. Om tandbederf te voorkomen vragen 
wij u vriendelijk om uw kind op iets gezonds te laten trakteren b.v. 
fruit, rozijntjes, kaas, worst, wortel, komkommer.  
Kinderen die dat willen mogen ook de andere juffen en meesters 
trakteren. Het is de bedoeling dat er alleen in de eigen unit wordt 
getrakteerd (± 20 personen).  
Wanneer er een leerkracht/onderwijsassistent jarig is, wordt er de 
hele dag feest gevierd. 
Als er vaders, moeders, broertjes, zusjes, opa's of oma's jarig zijn 
en uw kind wil een kleurplaat maken mag dat natuurlijk. Wilt u ons 
dat kenbaar maken via een briefje? Dit geldt natuurlijk ook voor 
geboortes, trouwpartijen en zieke mensen. 

http://www.sbodetwine-arlanta.nl/
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Werkweken/ schoolreisjes 

Wanneer de data van de schoolreisjes bekend zijn wordt dit met u 
gecommuniceerd. 

Muziek 

Op de Twine kunnen de kinderen ook blokfluitlessen krijgen: 
U ontvangt informatie via de muziekschool. 

 
Opus 3 verzorgd komend schooljaar voor alle groepen muziek /  
dans / drama. 

Betalingen  

De betalingen voor ouderbijdrage en schoolreisje worden geregeld 
via automatische incasso. Dit gebeurd vier keer per jaar, in de 
maanden oktober, januari, april en juni. Het totaalbedrag is € 80,00 
per jaar. De ouders waar we nog geen onderwijsovereenkomst van 
hebben, krijgen deze aan het begin van het nieuwe schooljaar. U 
kunt ook in één keer het bedrag overmaken aan het begin van het 
schooljaar op rekeningnummer NL22 RABO 0362261679 

Het goede doel 

Elke maandagmorgen kunnen de kinderen ook geld meenemen 
voor een goed doel. We sparen voor een bijdrage aan Light House. 
Dit is een project van Theo en Jinke de Jong die in 2011 vertrokken 
zijn van Kollumerzwaag naar Zuid Afrika.    
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Luizencontrole 

Op de Twine werken we met een luizenprotocol. Iedere dinsdag na 
elke vakantie vindt er een luizencontrole plaats voor de leerlingen 
van alle bouwen. Wilt u deze dag geen haargel of ingewikkelde 
vlechten in het haar van uw kind doen.  
Mocht uw kind luizen hebben, dan krijgt u hierover bericht.  
Wilt u zelf ook alert zijn op luizen en het doorgeven aan school.  
Zo voorkomen we met z’n allen in ieder geval een luizenplaag. 

Ontruiming: 

 Bij calamiteiten kunnen we overgaan tot het ontruimen van de 
 school. Dit oefenen wij enkele malen per jaar. Bij een échte 
 calamiteit worden de kinderen bij ontruiming ondergebracht in de 
 Eben Haëzerschool, Kweekschoolstraat 2 in Dokkum.  
 

Schoolbibliotheek 

Wekelijks kunnen alle leerlingen boeken lenen uit de 
schoolbibliotheek. 

Tips 

In de winter spelen wij ook regelmatig buiten. Geef uw kind dan 
wanten, sjaal en muts mee naar school. Wilt u wel als er sneeuw 
ligt droge sokken in de tas stoppen in verband met het nat worden 
van de sokken. Bij erg nat weer en sneeuw zijn laarzen handig.  
Wilt u overal de naam van uw kind in en op zetten. 
 
Sommige kinderen willen graag spelen met een vriendje of 
vriendinnetje van school. Misschien is het leuk om iets voor uw 
kind te organiseren op woensdagmiddag of zaterdag.  
U kunt gerust bellen of wij willen helpen om het contact tot stand te 
brengen, maar u moet zelf voor vervoer zorgen.  
De kinderen mogen niet in andere taxibusjes mee rijden naar een 
vriend of vriendin. Dit i.v.m. het niet verzekerd zijn van de kinderen. 
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Unit 1 

Gymnastiek 

In principe hebben de kinderen elke dag kleutergym.  
De kinderen dragen geen gymkleding, alleen gymschoentjes.  
Voor de kleutergym is het belangrijk dat de 
kinderen gymschoentjes met profiel, voorzien 
van hun naam meenemen. De gymspullen 
blijven op school gedurende het gehele 
schooljaar. Als de schoentjes te klein zijn geven 
wij ze weer mee naar huis.  
 

Eten en drinken  

Alle leerlingen eten tussen de middag op school hun broodje op. 
Tijdens het fruit eten 's morgens zien wij het liefst dat uw kind ook 
fruit eet. Liever geen koeken e.d..  
Fruit én een koekje is prima natuurlijk. Priklimonade heeft onze 
voorkeur niet omdat vaak de deksels van de bekers in de tas 
tijdens het vervoer naar school toe eraf knallen of los schieten. Ook 
is het ongezond. 
Lust uw kind echt geen fruit dan proberen we in samenspraak er 
iets op te vinden. Mocht uw kind bepaalde voeding niet verdragen 
i.v.m. allergie o.i.d. wilt u dat zo spoedig mogelijk doorgeven. We 
houden hier rekening mee.  
 
Dus: fruit eten: fruit (koekje) en drinken 
 middageten: brood (géén koekjes) 
              drinken, toetje mag wel  

 

 

 
 
 
 
 

Graag de bakjes en bekers voorzien van de naam van het 
kind in een grote rugtas meegeven naar school! 
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Speelgoed meenemen 

Uw kind mag als hij/zij dat wil speelgoed mee naar school nemen. 
Wij besteden hier aandacht aan maar u kunt de school niet 
aansprakelijk stellen voor de schade en/of verlies van het 
meegenomen speelgoed. Ook vinden wij het leuk om favoriete 
boeken en/of muziek van uw kind op school te zien/luisteren. Op 
de informatieavond aan het begin van het schooljaar krijgt u hier 
meer informatie over. 
 

 

 

Unit 2 / Unit 3 

Gymnastiek, judo en rots & water 

Per week krijgen de groepen van unit 3 één keer per week 
gymnastiek en 1 keer per week judo en/of rots & water. De 
groepen van unit 2 krijgen twee keer per week gymnastiek.  
De lessen worden verzorgd door Dirk Pieter Boersma.  

Gymkleding   

Zowel de jongens als de meisjes graag gymnastiekschoenen 
meegeven. De meisjes gymnastiekpakje of korte broek/t-shirt en de 
jongens een korte broek en t-shirt. Het merken van kleding geeft de 
kinderen een vertrouwd gevoel! 
Het dragen van een judopak tijdens de les is verplicht. Als uw kind 
niet in het bezit is van een judopak, dan kunt u dit via de school in  
bruikleen krijgen. Wij verwachten van uw kant, dat u goede zorg 
draagt voor dit judopak. 
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Gymnastiekrooster 
 
Maandag: (gymnastiek 45 min) 
08.30 – 09.15  Unit 2 
09.15 – 10.00  Unit 2  
10.15 – 11.00  Unit 2  
11.00 – 11.45  Unit 2 
12.15 – 13.00  Unit 2 
13.00 – 13.45   Unit 2 
13.45 – 14.30      Unit 2 
 
Dinsdag: (gymnastiek  45 min) 
08.30 – 09.30  Unit 3 
09.30 – 10.15  Unit 3   
10.45 – 11.30  Unit 3 
11.30 – 12.15  Unit 3 
12.45 – 13.30  Unit 3 
13.30 -  14.15   Unit 3 
 
Donderdag  (gymnastiek 45 min) 
08.30 – 09.15  Unit 2  
09.15 – 10.00  Unit 2 
10.15 – 11.00  Unit 2 
11.00 – 11.45  Unit 2 
12.15 – 13.00  Unit 2 
13.00 -  13.45  Unit 2 
13.45 -  14.30  Unit 2 
 
Vrijdag   (judo 30 min) 
08.45 – 09.15  Unit 3 
09.15 – 09.45  Unit 3 
09.45 – 10.15   Unit 3 
10.45 – 11.15  Unit 3 
11.15 – 11.45  Unit 3 
11.45 – 12.15  Unit 3 
12.45 – 14.15   (sociale vaardigheidstraining) Unit 2 / Unit 3  
 
 

Unit 3 gymnastiek op dinsdag ( 45 min) en judo ( 30 min) op vrijdag. 
Unit 2 gymnastiek op maandag en donderdag ( 2 x les van 45 min) 


