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Voor u ligt de jaargids van 2022-2023. Deze jaargids is een onderdeel van de schoolgids. In de 
jaargids leest u actuele en praktische informatie. De jaargids is een compact document, met de 
praktische achtergronden vanuit de schoolgids, welke terug te vinden is op de website. 
 
Gegevens van de school: 
 

Het adres van de school: 

CBS de Claercamp 
Voorhof 2 
9873 TK Gerkesklooster- Stroobos 
Tel: 0512 351038 
Mail: Claercamp@noventa.nl 

Bankrekeningnummer van CBS de Claercamp 

Het rekeningnummer van de school is: NL18 RABO 0304242365 

 
 
KANTOOR NOVENTA  
Noventa Christelijk Primair Onderwijs  
Bezoekadres  Ried 11, 9285 KK Buitenpost  
Postadres  Postbus 95, 9285 ZW Buitenpost  
Telefoon  0511 542 540 
 E-mail   info@noventa.nl  
Website  www.noventa.nl 
 
 
INFORMATIE NOVENTA 
 Alle informatie over Noventa, de koepelorganisatie van tien Christelijke basisscholen en één 
samenwerkingsschool in Achtkarspelen, vindt u op de website: www.noventa.nl Op de website vindt 
u o.a. de samenstelling van het stafkantoor, de namen en functies van de leden van de Raad Van 
Toezicht, de samenstelling van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR), etc.  
 
VERTROUWENSPERSOON NOVENTA  
Dhr. J. Kuipers 0511 543 060 kuipers-pasma@kpnmail.nl  
De vertrouwenspersoon is er voor alle geledingen (ouders, teamleden en directeuren). Hij kan 
worden ingeschakeld wanneer een klacht niet met een leerkracht of directeur kan worden opgelost. 
De taak van de vertrouwenspersoon is nagaan of door bemiddeling een oplossing kan worden 
bereikt. Daarnaast hebben we op school een vertrouwenspersoon voor kinderen en ouders, voor 
vragen of problemen waar niet gelijk de vertrouwenspersoon van Noventa voor nodig is kunt u 
terecht bij Cuny Bosman. Zij kan u verwijzen naar de juiste persoon.   

mailto:info@noventa.nl
http://www.noventa.nl/
mailto:kuipers-pasma@kpnmail.nl


Personeel CBS de Claercamp: 
 
Directeur: 
Miranda Renkema 
Tel: 0512-351038 
Mail: claercamp@noventa.nl 
Aanwezigheid: maandag/donderdag en woensdagochtend 
 
Intern coördinator zorg en onderwijs: 
Cuny Bosman 
Mail: cuny.bosman@noventa.nl 
 
Coördinatoren: 
Fenneke Broersma  Lees-taalcoördinator 
Sanne den Hartogh  Rekencoördinator 
Mineke Slagman-Wiersma Meerkunnerscoördinator 
Hedwig de Jonge  ICT coördinator 
 
Groepsleerkrachten en werkdagen: 
 

  Groep 1/2 

   

 
Groep 3/4  
   

 
Groep 
5/6  
   

 
Groep 7/8  
   

  

Maandag    
Rommie  

 Alma  Fenneke  
 

 Grietje   Joke    

Dinsdag  Rommie  
  

Gerry 
ochtend  

Sanne   Fenneke* Grietje  Hedwig  
(ochtend)  

 Joke   

Woensdag  Rommie  
  

Gerry   Sanne Fenneke*  Hedwig  Mineke/Ilse Joke Thomas  

Donderdag  Gerry  
  

Alma 
Visser  

Fenneke    Hedwig  
 

Thomas   Ilse 

vrijdag  Gerry  
  

  Fenneke    Hedwig    Thomas  Mineke  

 
Conciërge:    Jaap de Vries   

Aanwezigheid: dinsdagochtend en donderdagochtend 
Administratief medewerker: Hennie de Vries 
    Aanwezigheid: maandagochtend 
 
*Fenneke is wisselend op dinsdag of woensdag aanwezig.  
 
Het eerste halfjaar zal André Faber op de woensdag t/m vrijdag extra in groep 5/6 aanwezig zijn. Hij 
zal namelijk zijn LIO stage bij ons gaan lopen. Dat betekent dat hij t/m januari stapsgewijs de groep 
op woensdag t/m vrijdag van juf Hedwig zal overnemen. Juf Hedwig blijft wel de groepsleerkracht 
van groep 5/6 en zal meester André ondersteunen. 
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Samenstelling Medezeggenschapraad/ Schoolraad  

 

Schoolraad Mezeggenschaprsraad GMR 

Renny van der Wal 
 (secretaresse) 
Gerda Oldenburger 
Anneke Kuipers 
Reneta Reinders 

Heleen van Dekken 
(voorzitter) 
Maurits Groen 
 
Sanne den Hartog 
Mineke Slagman-Wiersma 

Heleen van Dekken 

 

Pleinwacht: 
Er is pleinwacht vanaf 8.20 uur en in de pauzes. De leerlingen van de groepen 3 t/m 8 mogen om 
8.20 uur naar de eigen klas gaan.  
De schoolbel gaat om 8.25 uur, zodat de lessen om 8.30 uur kunnen beginnen. 
 
De kleuters worden om 8.20 uur in het rode vak bij de hoofdingang van de school verwelkomd door 
de groepsleerkracht. Zij gaan daarna zelfstandig naar de eigen klas, waar één van de collega’s hen in 
de groep zal begroeten.  Bij de vierjarigen en nieuwe leerlingen die op school komen en waarbij 
afscheid nemen toch wat lastig is, kunnen we samen kijken naar een oplossing. De leerkrachten van 
groep 1/2 hebben met ouders/verzorgers van de nieuwe leerlingen contact omtrent de eerste 
lesdagen. 
 

Hoofdingang van de de school Hoofdingang van de school Zij-ingang van de school bij het 
bovenbouwplein 

Groep 1/2 Groep 3/4  Groep 7/8 

 Groep 5/6  

 
Pauzetijden: 
Groep 3 t/m 8: 10.15 uur en 10.30 uur 
  12.00 uur en 12.30 uur 
 
 
 
 
Gymrooster  
 

maandag  dinsdag  donderdag 
  

12.30 uur-14.00 uur groep 7/8  
  

12.30 uur tot 14.00 uur groep 3/4 12.30 uur- 14.00 uur groep 5/6 
  

 
  



Ziekte en verzuim 
Ziekte kan op elke schooldag worden doorgegeven vanaf 7.45 uur via telefoonnummer 0512-351038. 
 
Het is belangrijk dat de naam van de leerling, de groep waarin de leerling zit en de reden van 
verzuim aan de leerkracht worden doorgegeven.  
 
Als de afmelding niet doorkomt, zal de leerkracht altijd even bellen om te horen waarom het kind 
niet op school is!  
 
Verlofaanvragen lopen altijd via de directeur. Er zijn op school formulieren aanwezig. Daarnaast kunt 
u via de website van de gemeente meer info vinden omtrent leerplicht, bijzonder verlof of 
vrijstelling. Wij houden ons als school/Noventa aan deze regels, houdt daar rekening mee bij uw 
verlofaanvraag. Via onderstaande link, kunt u op de site van de gemeente komen. 
 
https://www.achtkarspelen.nl/leerplicht-bijzonder-verlof-of-vrijstelling 
 
Social Schools. 
 
Wij willen u ook vragen om Social Schools goed in de gaten te houden. Ook in de ochtend willen we 
u vragen om even op deze app te kijken. Wanneer er namelijk geen inval aanwezig is, zullen wij dit 
hier zo spoedig mogelijk op vermelden. Daarnaast ook bij extreme weersomstandigheden/ 
calamiteiten. 
 
 

  

https://www.achtkarspelen.nl/leerplicht-bijzonder-verlof-of-vrijstelling


             Nieuws vanuit het gebiedsteam                                                                                                            
 
 
 
 
 

We leren: als je deelt, wordt iets kleiner. 
Maar eigenlijk is het: als je deelt, krijg je meer. 

 

Ik stel me graag aan u voor, ik ben Mirjam Kouwer 

 
 
 

Vanuit het gebiedsteam van Achtkarspelen ben ik voor een aantal uren per week verbonden aan de 

school van uw kind(eren). In de afgelopen jaren is gebleken, dat als het ons lukt belemmeringen in 

de ontwikkeling van kinderen vroeg te signaleren en hier goed op in te spelen, we kinderen beter en 

sneller weer op weg kunnen helpen. We hopen hiermee te voorkomen dat problemen verergeren en 

specialistische hulp moet worden ingezet.  

Op uw school kan ik meedenken met de intern begeleider, ondersteuningscoördinator of leerkracht 

wanneer er vragen zijn over het welzijn van kinderen. Maar ook u kunt met vragen bij mij terecht. 

Dit kan gaan over gedrag, ondersteuning bij de opvoeding of gezinsproblemen. Iedere ouder of 

verzorger heeft wel eens zorgen over zijn/haar kind, het helpt als je deze deelt! 

Ik ben op vaste momenten op school aanwezig en u kunt via de intern begeleider of leerkracht in 

contact met mij komen. 

Tot ziens op school, Mirjam 

 

 

 

 

  



Speerpunten/ontwikkelpunten CBS de Claercamp 2022/2023 
 
Het komend schooljaar zullen wij als school de vaardigheden en 
ontwikkelingen die de afgelopen jaren centraal hebben gestaan gaan 
borgen en uitdiepen. Vele ontwikkelingen hebben de afgelopen jaren de 
revue gepasseerd en door wisselingen die er geweest zijn en het vaste team 
dat er nu is en blijft is het belangrijk om afspraken goed met elkaar te 
borgen. Daarbij staan de volgende vragen het komend jaar centraal;  Wat 
doen we, wat levert het op, werkt het goed of moeten we bijsturen? Op deze wijze willen we kritisch 
naar ons onderwijs blijven kijken en zo “goed” onderwijs geven aan onze kinderen. Door het ‘goede’ 
nu goed vast te leggen en ons daar nog verder in te verdiepen, hopen we dat de 
onderwijsontwikkelingen ook voor u zichtbaarder worden. 
 
De volgende speerpunten waar wij heel enthousiast mee aan het werk zijn en waarvan wij een 
mooie, positieve leerontwikkeling zien zijn de volgende punten: 
 
Groepsdoorbrekend werken 
In het schooljaar 2020-2021 zijn we gestart met het groepsdoorbrekend werken in de groepen 5 t/m 
8 rondom het vakgebied begrijpend lezen. De leerlingen zullen op twee vaste momenten in de week 
naar een leerkracht gaan die op zijn/haar niveau instructie zal geven ten aanzien van het vakgebied 
begrijpend lezen. De keuze voor groepsindeling van deze vakken maken we naar aanleiding van ons 
DIA-volgsysteem en de AVI en DMT toetsen. Door de resultaten van verschillende toetsen naast 
elkaar te leggen, wordt vanuit het systeem een helder beeld gegeven van het referentieniveau van 
de leerling. De referentieniveaus zijn beschrijvingen van de taal- en rekenvaardigheden van 
leerlingen op de verschillende overgangsmomenten van het onderwijs. 
We zijn ervan overtuigd dat wanneer leerlingen aanbod krijgen op hun eigen niveau, ook het plezier 
in het lezen meer naar voren zal komen, omdat ze meer succeservaringen. Door succeservaringen 
zullen de leerlingen ook sneller progressie laten zien. 
 
Ook zullen we rondom automatiseren van rekenopdrachten/technisch lezen groepsdoorbrekend 
gaan werken in de ochtenden. Dat betekent dat we gezamenlijke activiteiten zullen gaan 
organiseren waarbij het rekenonderwijs en leesonderwijs centraal zal staan.  
 

Groepsdoorbrekend rekenen dinsdag en donderdag 8.30 uur-8.50 uur 

Periode tot de herfstvakantie Rekenspelletjes schoolbreed 

Periode herfstvakantie- kerstvakantie Extra automatiseren in de klas 

Periode kerstvakantie- voorjaarsvakantie Rekenspelletjes schoolbreed 

Voorjaarsvakantie- mei vakantie Extra automatiseren in de klas 

Meivakantie- zomervakantie  Rekenspelletjes schoolbreed 

 
 

Duo – lezen/ Stillezen Maandag, woensdag en vrijdag 8.30 uur-8.50 uur 

Periode tot de herfstvakantie Stillezen/ technisch lezen in eigen klas 

Periode herfstvakantie- kerstvakantie Duo- lezen groep 3 t/m 8 

Periode kerstvakantie- voorjaarsvakantie Stillezen/ technisch lezen in eigen klas 

Voorjaarsvakantie- mei vakantie Duo- lezen groep 3 t/m 8  

Meivakantie- zomervakantie  Stillezen 

Groepsdoorbrekend onderwijs 10.30 uur tot 11.15 uur dinsdag  en  vrijdag 

*BOUW Groep 2 Vanaf maart gaan de kinderen van groep 8 samen 
met groep 2 aan de slag in het programma Bouw.  

*Juf Mineke is de coördinator van onze school ten aanzien van het groepsdoorbrekend werken. 
 



Kind-leergesprekken;  
We zullen dit schooljaar de scholing rondom de kind-leergesprekken afronden. De scholing werd 
verzorgd door Rianne Timmermans van Bureau Meesterschap. Doel van deze scholing was dat wij als 
team aan het einde van dit traject voldoende kennis en vaardigheden hebben ontwikkeld in het 
voeren van effectieve ontwikkelingsgerichte leergesprekken waarbij het kind centraal staat. Het kind 
wordt gestimuleerd en krijgt de ruimte om ook vooral zelf hierover na te denken.  Door de 
leergesprekken krijgt de leerkracht inzicht in wat het kind al kan, wat 
het nog wil leren en wat het daarbij nodig heeft. Volgend schooljaar 
zullen we hier beleid met elkaar op maken en hopen we dat u tijdens 
de oudergesprekken ook mag ervaren dat we hier als team actief 
mee bezig zijn. Als team willen we daarnaast ook het komend 
schooljaar verder gaan met gesprekken tijdens het didactisch 
handelen. Dit wordt ook wel didactisch coachen genoemd. Welke 
vragen stel ik tijdens mijn instructie en hoe zet je hierbij het kind nog 
meer centraal, zodat hij/zij zich medeverantwoordelijk voelt ook 
tijdens de dagelijkse lessen op school. Samen school zijn als leerling-
leerkracht maar ook u als ouder/verzorger. Dit komt ook terug in het 
onderdeel EDI-instructie waar we volgend schooljaar wederom actief 
mee bezig zullen gaan.  
 
EDI: 
Het lesgeven is de kern van ons werk. We onderscheiden 
pedagogisch en didactisch handelen, hoewel beide facetten van ons 
werk feitelijk onscheidbaar zijn. Van belang daarbij is: oog hebben 
voor het individu, een open houding, wederzijds respect en een 
goede relatie waarin het kind zich gekend weet. Belangrijke 
pedagogische noties zijn: zelfstandigheid, eigen 
verantwoordelijkheid, kritische zin, reflecterend vermogen en 
samenwerking.  
 
Op school geven wij instructie door middel van het EDI- model. Het EDI-model bestaat uit vaste 
lesonderdelen, aangevuld op enkele technieken. Deze manier van onderwijs/ instructie heeft als doel om 
de leerstof succesvol aan te bieden aan zowel de sterke, gemiddelde als risicoleerlingen. Een belangrijke 
techniek is het controleren van begrip tijdens de verschillende lesonderdelen, zodat de leerlingen 
zelfstandig de leerstof kunnen verwerken.  

Het EDI- model bestaat uit: 
* Activeren van voorkennis 
* Lesdoel wordt besproken.  
* Onderwijzen van het concept 
* Onderwijzen in vaardigheid d.m.v. coöperatieve werkvormen 
* Het verhelderen van het belang van de les. 
* Begeleide in-oefening 
* Lesafsluiting 
* Zelfstandige verwerking 
* Verlengde instructie 
 
De EDI-les kan de volgende technieken bevatten; 
* Controle van begrip.  Tijdens het lesgeven wordt voortdurend gecontroleerd of alle leerlingen ook  
    écht tot leren komen. 
* Uitleggen 
* Lesgeven door te vertellen 
* Voordoen ( modellen) 



* Lesgeven door gebruik te maken van materialen 
* Hardop denken. Lesgeven door hardop te denken en de leerlingen zodoende te laten zien hoe een  
   expert het probleem aanpakt. Dit wordt ook wel 'modellen genoemd'. 
 

Als team hebben we drie jaar geleden een scholing gevolgd ten aanzien van de EDI instructie. Dit 
schooljaar gaan we als team een stuk herhaling doen ten aanzien van EDI, maar we gaan ook bij 
elkaar kijken in de klas, maar ook op andere scholen. Door juist bij elkaar en op een andere school te 
gaan kijken, willen wij ons didactische handelen vergroten en ieder kind tijdens deze instructie tot 
zijn recht laten komen. De scholingsmiddagen zullen dan ook het komend schooljaar hierop gericht 
zijn, zodat ook bij dit onderdeel de doorgaande lijn nog zichtbaarder gaat worden voor de leerlingen, 
maar ook voor u als ouder/verzorger. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Digitale geletterdheid (wetenschap en techniek) 
Als school zullen we in samenwerking met Noventa meedoen aan de 
gezamenlijke projecten rondom wetenschap en techniek. In alle groepen 
zullen we dit schooljaar in projectvorm deelnemen, zodat ook bij dit 
vakgebied een doorgaande lijn ontstaat.  
 

Groep 1/2  Groep 3/4 Groep 5/6  Groep 7/8 

Beebot Project Scratch Junior Project LEGO WEDO Project computational 
thinking LEGO SPIKE 

 
Daarnaast gaan wij als team aan de slag met digitale geletterdheid m.b.t het gebruik van de IPAD in 
de klas. Dit doen we op twee scholingsmiddagen. We zullen dan stilstaan bij hoe integreren we de 
IPAD in onze reguliere lessen. Maar ook hoe maken we gebruik van de diverse apps die op de IPAD 
staan. We denken hierbij aan I-Movie, Keynote, pages etc. Alternatieve programma’s met betrekking 
tot het maken van werkstukken en prestentaties. Daarnaast hebben we op school de mogelijkheid 
om met greenscreens en vlogmaterialen te gaan werken. Hier zullen de kinderen in het volgend 
school jaar naast de doorgaande lijn van de Beebot tot aan LEGO Spike aan gaan werken. Zo krijgt 
digitale geletterdheid, wetenschap en techniek een vaste plek binnen de school. 
 
 
  



Leefstijl: 
Al enige jaren werken we op school met de methode Leefstijl. Deze methode richt zich op de Sociaal-
emotionele ontwikkeling van leerlingen. Als school zijn wij zeer tevreden over deze methode waarbij 
de volgende thema’s jaarlijks centraal staan: 

 

• De groep? Dat zijn wij! 

• Praten en luisteren 

• Ken je dat gevoel? 

• Ik vertrouw op mij 

• Iedereen is anders, allemaal 
gelijk 

• Lekker gezond 
 
Vorig schooljaar hebben wij een verdiepingstraining gevolgd ten aanzien van deze methode. Dit 
omdat we de afgelopen periode veel nieuwe collega’s binnen ons team hebben mogen 
verwelkomen. Voor komend schooljaar zullen we naar aanleiding van deze scholing het onderdeel 
leefstijl een centrale plek geven binnen de school. Dit door de thema’s schoolbreed aan te bieden. 
Activiteiten en werkvormen waaraan gewerkt is, zichtbaar te maken binnen de school, maar ook u 
als ouder/verzorger middels een ouderbrief/maandbrief te informeren ten aanzien van de thema’s 
en de werkwijze.  
 
Implementatie methode Wereld Oriëntatie 
Volgend schooljaar gaan we starten met de nieuwe Wereld Oriëntatie methode Blink Wereld. Dit is 
voor de groepen 5 t/m 8.  
Als school kiezen wij voor Blink omdat Blink een vakgerichte lijn heeft waar de methodes 
aardrijkskunde, geschiedenis en natuur en techniek centraal staan. Het lesmateriaal werkt 
thematisch en de leerlingen gaan samen met de leerkracht op een onderzoekende manier de diepte 
in bij de drie vakgebieden binnen blink.  
 
Blink is samen beleven en ontdekken 

• Blink Wereld zet leerlingen aan om zelf na te denken, en zelf te ervaren en ontdekken. 
• Elke les bevat een nieuwe uitdaging; een vraag die leerlingen zelf gaan beantwoorden. Hoe 

komt een fossiel van een zeedier bovenop een berg? Wie heeft Floris de Vijfde ontvoerd? 
Hoe kun je veilig een stroomdraad aanraken? 

• Blink Wereld laat kinderen stap voor stap ontdekken en ervaren. Met prachtige foto’s, 
duidelijke animaties, mooie verhalen en praktische doe-opdrachten. 

• Kinderen begrijpen de leerstof sneller en onthouden het beter, omdat ze met Blink Wereld 
zelf zien, voelen en samen beleven. 

 
Onze scholingsmiddagen zullen in het teken staan van de implementatie van Blink.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Vakantierooster 
Herfstvakantie    15 oktober 2022 t/m 23 oktober 2022   
Kerstvakantie   Start vrijdag 23 december om 12.00 uur 2022 t/m 8 januari 
2023Voorjaarsvakantie   25 februari 2023 t/m 5 maart 2023 
Paasweekend    vrijdag 7 april t/m maandag 10 april 2023 
Meivakantie    22 april 2023 t/m 7 mei 2023 
Hemelvaartweekend   donderdag 18 mei 2023 en vrijdag 19 mei 2023 
Tweede Pinksterdag   maandag 29 mei 2023 
Zomervakantie    start vrijdag 21 juli om 12.00 uur t/m 3 september 2023 
 
Scholingsdagen2022/2023  
Maandag 3 oktober: Leerlingen hele dag vrij 
Scholing EDI/ Apple training 
Woensdag 11 januari: Leerlingen 12.00 uur vrij 
Rekenonderwijs/ Wetenschap en techniek/ meerkunners 
Maandag 6 maart: Leerlingen hele dag vrijdag  
Studiedag thema zorg/ groepsdoorbrekend werken. 
Woensdag 19 april: Leerlingen om 12.00 uur vrij 
Studiemiddag 
Donderdag 6 juli: hele dag vrij 
Studiedag: Kijkend naar schooljaar 2022-2023/zorgvergadering 
 
Activiteiten schooljaar 2022-2023 
30, 31 augustus en 1 september: Inloopmoment groep 1 t/m 8 van 8.30 uur tot 9.00 uur 
1 september:    Inloopmoment Mirjam Kouwer  
5,6 en 7 september:   Kamp groep 7/8  
8 september:    Leerlingen groep 7/8 vrij. 
20 september:    Gezondheidsonderzoeken GGD voor vijfjarigen 
Week 39-26 september-30 september: Omgekeerde tien-minutengesprekken voor groep 3 t/m 8 
     (groep 7/8 combinatie met gesprek over plaatsingswijzer) 
28 september:    Start Kinderpostzegels groep 7/8 
3 oktober:    Leerlingen vrij studiedag 
5 oktober:    Start Kinderboekenweek “Gig-ga groen” 
6 oktober:    Inloopmoment Mirjam Kouwer 
10 oktober: Zichtbaarheidslessen/fietsenkeuring Veilig Verkeer 

Nederland 
11 oktober: Verkeersflits 
12 oktober: Ouderavond  
13 oktober:    Afsluiting Kinderboekenweek 
Week 44- 31 oktober-4 november Week van de mediawijsheid 
Week 45- 7 november-11 november Inloopweek groep 1 t/m 8 van 8.30 uur tot 9.00 uur 
10 november:    Koffieochtend van 9.00 uur tot 9.30 uur 
3 november:    Inloopmoment Mirjam Kouwer 
Week 46-14 november-18 november: Week van de motivatie/voorlopig adviesgesprekken groep 8 
Week 47- 21 november-25 november: Week van de 10-minutengesprekken op aanvraag van  

ouders/verzorger of op verzoek van de leerkracht. 
1 december:    Inloopmoment Mirjam Kouwer 
22 december:    Kerstviering 
23 december:    Leerlingen 12.00 uur vrijdag 
11 januari:    Leerlingen 12.00 uur vrijdag  
12 januari:    Inloopmoment Mirjam Kouwer 



16 januari:    Koffie-ochtend 
Week 4     Start DIA volgsysteemtoetsen 
 
2 februari:    Inloopmoment Mirjam Kouwer 
Week 8-20 februari-24 februari  Week van de 10-minutengesprekken 
20 februari:    Leerlingen ontvangen het rapport 
Week 10,11 en 12:   Themaweek schoolbreed 
6 maart:    Leerlingen vrij i.v.m. Studiedag 
9 maart:    Inloopmoment Mirjam Kouwer 
Week 12- 20 maart-24 maart  Inloopweek groep 1 t/m 8 van 8.30 uur tot 9.00 uur 
Week 13:27 maart-31 maart  Week van de Grote Rekendag 
28 maart:    Afsluiting Themaweek 
5 april:     Schoolfotograaf  
6 april:     Inloopmoment Mirjam Kouwer 
11 april:    LEGO WEDO expo groep 5/6 
13 april:    LEGO SPIKE expo groep 7/8 
19 april:    Leerlingen 12.00 uur vrij Studiemiddag 
20 april:    Leerlingen groep 1 vrij i.v.m. koningsspelen op vrijdag 
     Groep 1 vrijdag naar school 
21 april:    Koningsspelen 
Week 21- 22 mei-26 mei  Week van de 10-minutengesprekken op aanvraag van  

ouders/verzorger of op verzoek van de leerkracht. 
16 mei:     Sportdag groep 7/8 
1 juni:     Inloopmoment Mirjam Kouwer 
Week 25- 19 juni-23 juni  Start DIA volgsysteemtoetsen 
5 juli:     Schoolreisje 
6 juli:     Leerlingen 12.00 uur vrij Studiemiddag 
6 juli:     Inloopmoment Mirjam Kouwer 
Week 28-10 juli-14 juli:   Week van de 10-minutengesprekken op aanvraag van  

ouders/verzorger of op verzoek van de leerkracht. 
10 juli:     Leerlingen ontvangen het rapport 
17 juli:     Afscheidsavond groep 8 
18 juli:     Uitje groep 8 
20 juli: Leerlingen groep 1 vrij i.v.m. Feestelijke afsluiting op de 

vrijdag. 
21 juli     Feestelijke afsluiting leerlingen 12.00 uur vrij. 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
      
 
 
 


