
  

Directie: 
Mandy Koopman 
Wendela Verweij 



   

  
 

VOORWOORD 
  
Beste lezers, 
  
Deze bijlage vormt één geheel met de schoolgids van onze school en geeft u inzage in 
het schooljaar 2018-2019. De actuele schoolgids is te vinden op de website. 
In deze bijlage treft u tal van zaken aan die voor dit schooljaar belangrijk zijn. Zo staan 
de schoolvakanties, groepsindeling, diverse roosters en schoolregels in deze bijlage 
vermeld. 
Naast deze bijlage ontvangt u de Nieuwsflits, die om de week verschijnt. Hierin vindt u 
vaste rubrieken, de agenda voor de komende weken en actuele informatie.  
In het ouderportaal van Parnassys en op de Parro app vindt u een overzicht van de 
activiteiten.  
Mist u belangrijke informatie in deze bijlage of in de schoolgids, laat het ons dan weten, 
zodat we in de komende jaren een nog completer beeld van onze school kunnen geven. 
Wij hopen op een prettig schooljaar en een plezierige samenwerking! 
  
Namens het team, Mandy Koopman en Wendela Verweij 
Directie 
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1.SCHOOLTIJDEN 
  
Maandag, dinsdag en donderdag : 8.45 u.—12.00 u. en 13.00 u.—15.15 u.  
Woensdag    : 8.45 u.—12.30 u. 
Vrijdag (groep 1 tot en met 4) : 8.45 u.—12.00 u. 
Vrijdag (groepen 5 tot en met 8) : 8.45 u.—12.00 u. en 13.00 u.—15.15 u 
 
 

2. VAKANTIES/STUDIEDAGEN  
  

Herfstvakantie Maandag 22 oktober 2018 tot en met vrijdag 26 
oktober 2018 

Kerstvakantie Maandag 24 december 2018 tot en met vrijdag 4 
januari 2019 

Voorjaarsvakantie Maandag 18 februari 2019 tot en met vrijdag 22 
februari 2019 

Pasen en meivakantie Vrijdag 19 april 2019 tot en met vrijdag 3 mei 2019 

Hemelvaart Donderdag 30 mei 2019 tot en met vrijdag 31 mei 
2019 

Pinksteren Maandag 10 juni 2019 

Zomervakantie  Vrijdagmiddag 12 juli 2019 om 12.00 uur tot en met 
vrijdag 23 augustus 2019 

Studiedagen, groep 1 t/m 8 vrij Maandag 29 oktober 2018 
Vrijdag 21 december 2018 
Maandag 7 januari 2019 
Woensdag 13 maart 2019 
Vrijdag 5 juli 2019 
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3. FORMATIE SCHOOLJAAR 2018-2019  

 

Groep Leerkracht Dagen 

1/2 Csilla Havay Ma, woe, do, vrij 

  Dinian van Oven Dinsdag 

3/4 Chieneke Grun Ma, di, do, vrij 

  Yvonne Stokman Woensdag 

5 Loes Zuidervaart Ma, di, vrij 

  Dinian van Oven Woe, do 

6 Martie van Kampen Hele week 

7 Yvonne Stokman Ma, di 

  Luuk Zwaan Woe, do, vrij 

8 Robert Pietersz Hele week 

 
 

 

4. DIRECTIE EN ONDERSTEUNING 
  
 

Functie 
  

Naam Dagen 

Directie en zorgcoördinator Mandy Koopman Ma, di, do.ochtend 

Directie en daltoncoördinator Wendela Verweij Woe, do, vrij 

Leescoördinator Chieneke Grun Ma, di, do, vrij 

Vakleerkracht 
Bewegingsonderwijs 

Nick Kamerbeek 
Priscilla Rietheide 

Maandagmiddag 
Dinsdag 

Onderwijsassistente Marjo Klaassen Ma, di, woe, vrij 

Event manager en ICT 
coördinator 

Mark Berger Di, woe 

Vertrouwenspersoon Csilla Havay Ma, woe, do, vrij 

 

 

 

  



   

5. BEWEGINGSONDERWIJS 

Groepen 1 en 2 

De kinderen van de groepen 1 en 2 sporten in een t-shirt en sportbroekje/gympakje. Het 
dragen van gymschoenen is, in verband met de hygiëne en veiligheid, verplicht. In 
verband met het aan- en uitkleden op de gymdagen vragen wij uw kind gemakkelijk te 
kleden. In het speellokaal van de school gymmen de kinderen van groep 1 en 2, op 
dinsdag en donderdag. 
Het is verstandig de gymschoenen van de kinderen op school te laten omdat met slecht 
weer het speellokaal ook als speelruimte wordt gebruikt. 

Groepen 3 t/m 8 

In de groepen 3 t/m 8 wordt tijdens de les een sportbroekje en t-shirt of gympakje 
gedragen. Ook voor de leerlingen van groep 3 tot en met 8 is het dragen van 
gymschoenen verplicht, geen correcte kleding betekent geen gym. 
De gymkleding dient te worden meegenomen in een aparte tas. Na de gym dient de tas 
mee naar huis te worden genomen, zodat de gymkleding en handdoek gewassen kan 
worden. Het is voor de groepen 4 t/m 8 verplicht om na de gym te douchen. Na de 
kerstvakantie is het voor groep 3 ook verplicht om te douchen. 
De lessen worden door de vakleerkrachten gymnastiek, Nick Kamerbeek en Priscilla 
Rietheide, gegeven. Mocht uw kind niet mee kunnen gymmen, dan hebben we graag 
schriftelijk bericht hierover. 
  
Gymrooster 

Tijd Maandag 

13.00 u - 13.45 u Groep 3/4 

13.45 u - 14.30 u Groep 6 

14.30 u - 15.15 u Groep 5 

  

Tijd Dinsdag 

08.45 u.— 10.15 u.  Groep 8 

10.30 u.— 12.00 u. Groep 7 
  

13.00 u - 13.45 u Groep 6 

13.45 u - 14.30 u Groep 5 

14.30 u - 15.15 u Groep 3/4 
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6. SCHOOLTHEATER 
 
De kinderen van Het Palet treden drie keer per jaar voor elkaar op tijdens het 
“schooltheater”. Elke groep studeert een liedje, een dansje of een toneelstukje in en 
voert dat voor de andere kinderen van de school op.  
Het schooltheater wordt in het gebouw De Rank gehouden.  
Het adres is Eugenie Previnaireweg 14. U bent van harte welkom om het schooltheater 
bij te wonen.  
  

Datum Tijd 

woensdag 17 oktober 2018 10.00 uur – 11.30 u. 

woensdag 23 januari 2019 10.00 uur – 11.30 u. 

woensdag 29 mei 2019 10.00 uur – 11.30 u. 

donderdag 11 juli 2019 middag 

 
 

7. OUDERS EN SCHOOL  
  
Medezeggenschapsraad (MR) 
De Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) verplicht elke basisschool om een 
Medezeggenschapsraad (MR) te hebben. De MR is wat de naam zelf al zegt: een 
orgaan voor medezeggenschap, voor inspraak. Hierin worden ouders en personeel 
vertegenwoordigd. De MR heeft een adviserende en instemmende taak die bijdraagt aan 
het optimaal functioneren van de school. 
De medezeggenschapsraad kent een ouder- en een personeelsgeleding. Op dit moment 
bestaat de MR uit de volgende leden: 
 
Oudergeleding: 
Susan Keunen (moeder van Rosan uit groep 6) 
Dirk Jan den Elzen (vader van Liana uit groep 8 en Amber uit groep 6)  
Selma Mesic (moeder van Alma uit groep 5 en Armin uit groep 2) 
 
Personeelsgeleding: 
Csilla Havay (Leerkracht Groep 1/2) 
Robert Pietersz (Leerkracht Groep 8) 
Loes Zuidervaart (Leerkracht Groep 5) 
 
De MR komt iedere 4 tot 6 weken bijeen en heeft onder andere advies- of 
instemmingsrecht over: 

 De formatie 
 Verandering van de onderwijskundige doelstellingen van de school 
 Het schoolplan en schoolreglement 
 Vaststelling van de schoolgids 
 Beleid ten aanzien van veiligheid-, gezondheid- en welzijn 
 De taakverdeling van de leerkrachten en schoolleiding 
 Het vakantierooster 
 Nieuwbouw, belangrijke verbouwingen of onderhoud van de school 

Wilt u contact leggen met de MR, kunt u mailen naar mr@hetpalet-nv.nl  



   

Ouderraad (OR) 
Contactpersoon namens het team:  
Martie van Kampen 
 
Deelnemende ouders:   
Cynthia Vos voorzitter 
Ivo Noordegraaf          penningmeester 
Bianca Vroegop          secretaris 
Eveline Tebbens  
Suzan Muschter-Hijdra  
Jolanda van der Kolk  
Kim van der Plas  

 
 E-mailadres van de ouderraad: or@hetpalet-nv.nl 
 
Elk schooljaar wordt er voor elke groep een klassenouder gevraagd. De klassenouder is een 
belangrijke schakel tussen de leerkracht en de ouders van de groep. (zie ook de schoolgids). 
De klassenouders worden bekend gemaakt in één van de eerste nieuwsflitsen van het 
nieuwe schooljaar.   
De klassenouders houden contact via de mail, whatsapp of Parro. 
 
Schoolbibliotheek 
In de grote zaal is de schoolbibliotheek ingericht. Kinderen kunnen daar een leesboek en 
een informatieboekje lenen. Het uitlenen van de boeken wordt geheel door ouders verzorgd.  
We zijn op zoek naar ouders, die zich één of meerdere keren per week volgens een rooster 
willen bezig houden met de uitleen en inname van boeken.  
Indien u hierin wilt meedraaien, verzoeken wij u contact op te nemen met Marije Hulkenberg 
(06-30732432). 
 

 

8. OUDERBIJDRAGE 
  
Om allerlei activiteiten op school mogelijk te maken vraagt de ouderraad om een bijdrage. 
Deze activiteiten zijn vaak de leuke dingen in het schoolleven. Het gaat hierbij om de 
sportdagen, de boekenmarkt, de projectweken, de verschillende vieringen, het afscheid van 
groep 8, kosten rondom bibliotheek en slotspektakel, extra knutselmaterialen waarbij het 
reguliere budget niet toereikend is en er wordt ook een deel gereserveerd voor grote feesten 
zoals een lustrum. Daarnaast wordt ook het schoolreisje (geheel) en het schoolkamp (deels) 
hieruit betaald. 
 
In principe is de bijdrage vrijwillig, waarbij wij natuurlijk wel hopen dat ook u het belang ervan 
in ziet. 
We gaan ervan uit dat alle ouders betalen, zodat wij een Palet aan activiteiten kunnen en 
blijven aanbieden. De hoogte van de ouderbijdrage is voor dit gehele jaar € 57,50 per 
leerling.   
 
Vanaf dit schooljaar laten we de ouderbijdrage innen via Clubcollect. Dit is een 
betaalsysteem om de ouderbijdrage te innen. U ontvangt per mail, brief en sms een verzoek 
tot betalen, waarbij u de keuze heeft om in één keer of in termijnen het verschuldigde bedrag 
te betalen. 
  
 
 
 



 
 

9 
 

Ouders en verzorgers die wonen in de gemeente Haarlemmermeer met maximaal 110% van 
het minimum inkomen, kunnen bij Leergeld Haarlemmermeer hulp aanvragen via het 
aanvraagformulier. Dit kan variëren van de aanvraag voor schoolse- en buitenschoolse 
activiteiten, lessen op cultureel en muzikaal gebied, zwemlessen en eventueel hulp in natura. 
U kunt de stichting telefonisch bereiken op: 06-29352218 of via e-mail: 
info@meerleergeld.nl. 
 

 

9. OVERBLIJVEN 
  
De leerlingen worden in de gelegenheid gesteld om tussen de middag over te blijven. Onder 
leiding van de groepsleerkracht eten de kinderen in hun eigen lokaal. Een deel van de tijd 
spelen de kinderen buiten onder toezicht van een leerkracht of overblijfouder. 
In groep 1 t/m 4 zijn ouders aanwezig die assisteren bij het overblijven.  
  
Inschrijving 
Aan het overblijven zijn kosten verbonden. Het gaat hierbij niet om een vrijwillige bijdrage. 
Als uw kind overblijft, bestaat de mogelijkheid om een tienstrippenkaart aan te schaffen. 
Deze kaart kost € 12.00 en is alleen verkrijgbaar bij de directie. Het is ook mogelijk om voor 
een langere termijn te betalen. U kunt dan een jaarkaart aanschaffen voor € 40.00 per dag. 
Ook de overblijfkosten innen we vanaf dit schooljaar via Clubcollect.  
U heeft de mogelijkheid om de overblijfkosten in één keer te betalen of in termijnen.  
 
Wilt u er zorg voor dragen dat er tijdig betaald wordt, bij geen betaling is overblijven 
niet mogelijk. 
Van het overblijfgeld wordt spelmateriaal gekocht, een aanvullende collectieve 
schoolongevallenverzekering afgesloten en de helpende ouders ontvangen een 
onkostenvergoeding. 
Overblijfreglement 

 De leerlingen nemen hun eigen lunch mee (brood, drinken en eventueel wat fruit). 
 De leerlingen dienen zich correct te gedragen. 
 Bij klachten over het gedrag van leerlingen wordt contact opgenomen met de 

ouders en/of verzorgers. 
 Indien een leerling zich blijvend onacceptabel gedraagt, kan de directie van de 

school besluiten de leerling van verdere deelname uit te sluiten. 
 Wanneer een leerling om welke reden dan ook niet aan het overblijven 

deelneemt, dient dit in de ochtend aan de groepsleerkracht te worden 
doorgegeven 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.meerleergeld.nl/index.php?pageID=12
http://www.meerleergeld.nl/index.php?pageID=12
mailto:info@meerleergeld.nl


   

 

10. ZIEKMELDING EN VERZUIM 
  
Indien uw kind wegens ziekte niet op school kan komen, verzoeken wij u dit voor 8.45 uur 
aan ons door te geven. Bij verzuim van de leerling moet de directie vooraf op de hoogte 
worden gesteld met opgaaf van reden. Leerlingen, die tijdens schooltijd ziek worden, mogen 
de school verlaten als zij worden opgehaald door hun ouder(s) of een ander daartoe 
gemachtigd persoon. Indien een leerling de school onder schooltijd moet verlaten voor bijv. 
tandartsbezoek, is een toestemmingsbriefje van de ouder/verzorger noodzakelijk wanneer de 
leerling niet opgehaald kan worden. 
Vanaf 9.15 uur gaan wij proberen contact op te nemen indien wij geen afmelding hebben 
ontvangen. 
 

11. HOOFDLUISCONTROLE 
  
Een ouderwerkgroep controleert op vaste tijdstippen alle kinderen op hoofdluis. De controles 
vinden na elke vakantie plaats. De ouders krijgen ondersteuning van de verpleegkundige van 
de afdeling Jeugdgezondheidszorg van de GGD.  
Wanneer er bij een kind hoofdluis wordt geconstateerd, wordt dit niet aan het kind zelf 
medegedeeld, maar zal de coördinator van de werkgroep telefonisch contact met de ouders 
van het kind opnemen. De coördinatoren van de werkgroep zijn Wendy Verwijs en Marijke 
Mulder. Indien u wilt assisteren bij de hoofdluiscontroles dan kunt u contact opnemen met 
Wendy Verwijs (06-14117583) en Marijke Mulder (06-25385942). 
  

12. VERLOF 
  
Leerplicht en vrijstelling schoolbezoek  
Elk kind mag naar school als het vier jaar wordt, maar moet naar school als het vijf jaar is.  
Vijfjarigen kunnen voor ten hoogste vijf uur en in speciale gevallen voor tien uur per week 
vrijstelling krijgen van schoolbezoek. Voor vierjarigen kan dit meer zijn. Zij zijn nog niet 
leerplichtig. 
 
Vrijstelling van leerplicht 
Als uw kind om lichamelijke en/of psychische redenen niet in staat is om (delen) van het 
onderwijs te volgen, kunt u om ontheffing vragen bij de leerplichtambtenaar van de 
gemeente Haarlemmermeer. 
 
Extra vrij 
Buiten de schoolvakanties kan uw kind in speciale gevallen vrij krijgen. Hiervoor gelden de 
volgende regels van de leerplichtwet: 
In geval van bijzondere familieomstandigheden zoals een huwelijk, ernstige ziekte of 
overlijden en voor het vervullen van bepaalde godsdienstplichten kunt u bij de directeur vrij 
vragen. U dient dat, zo mogelijk, tenminste twee dagen van tevoren aan te vragen. 
De leerplichtwet gaat er vanuit dat u zich houdt aan de schoolvakanties.  
 
Extra vakantie mag de directie van de school alleen in heel bijzondere gevallen toestaan. Als 
ouders vanwege hun beroep  tijdens geen enkele schoolvakantie verlof op kunnen nemen, 
mag de directie één keer per jaar voor maximaal tien dagen vrij geven. Dat mag echter 
nooit gedurende de eerste twee weken na de zomervakantie zijn. 
Als u meer verlof wilt, dan dient u dat bij de leerplichtambtenaar aan te vragen. Dit wordt 
slechts in zeer bijzondere gevallen toegekend. 
Indien de leerling ongeoorloofd afwezig is, wordt dit aan de leerplichtambtenaar gemeld en 
zal er proces-verbaal worden opgemaakt. 
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13. SCHOOLREGELS 

  
Regels voor aanvang en einde schooltijd 

 De school is een kwartier voor de aanvang van de ochtendlessen, dus om 8.30 uur, 
geopend. 

 Alle kinderen komen binnen via de hoofdingang aan de Kalslagerring 17. 
 Gedurende de inlooptijd blijven de kinderen in hun eigen lokaal 
 De ouders worden verzocht zijn of haar kind op tijd aanwezig te laten zijn. 
 Na het luiden van de bel om 8.45 uur dienen de ouders het schoolgebouw en het 

schoolplein te verlaten. Mocht u toch onverhoopt te laat zijn wilt u dan niet met uw 
kind de klas binnen gaan, dit verstoort het begin van de les; - Bij het uitgaan van de 
school wachten de ouders op het schoolplein. 

 De kinderen van de groepen 1 en 2 verlaten de school via de “kleuterdeur” en blijven 
onder de hoede van de leerkracht als de ouders onverhoopt niet op tijd aanwezig zijn. 

 ‘s Middags gaat de deur om 12.50 uur open 
 Kinderen die niet overblijven kunnen pas vanaf 12.50 uur het plein op. 
 De kleuters die overblijven gaan om 12.50 uur opruimen en in de rij staan en worden 

door de leerkracht mee naar de klas genomen. 
 Kleuters die niet overblijven kunt u vanaf 12.50 uur via de hoofdingang naar de klas 

brengen. 
  
Andere belangrijke schoolregels 

 Tijdens schooltijd dienen de mobiele telefoons van de kinderen altijd uit te staan. De 
school kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies of diefstal van een mobiele 
telefoon. De telefoon kan, bij verkeerd gebruik, door de directie gedurende de 
schooldag in bewaring genomen worden. 

 De kinderen mogen geen gevaarlijke voorwerpen mee naar school nemen. 
 In de school en op het schoolplein mag niet worden gerookt. 
 Het dragen van petten en andere hoofddeksels is niet toegestaan. Bij de directie kan 

om ontheffing worden gevraagd. 
 Het eten van kauwgom en ander snoepgoed tijdens schooltijd is niet toegestaan. 
 Tijdens de ochtendpauze is een gezond tussendoortje en wat drinken toegestaan. 

De kinderen mogen geen koolzuurhoudende dranken mee naar school nemen. Elke 
woensdag is het gruitdag, dan alleen een stukje fruit of groente. 

 Op het schoolplein mag alleen met zachte ballen worden gespeeld. 
 Een gesprek met de leerkracht van uw kind dient na schooltijd, bij voorkeur na 

afspraak, plaats te vinden. 
 Stepjes dienen buiten gestald te worden. 
 De kinderen mogen onder schooltijd het schoolterrein niet verlaten. 
 Afspraken voor het bezoek aan de huisarts, logopediste, specialist e.d. dienen zoveel 

mogelijk na schooltijd te worden gepland. 
 Indien de leerling om welke reden dan ook niet mag gymmen, dienen de ouders dit 

zelf mondeling of schriftelijk aan de leerkracht door te geven. 
 Indien een kind tijdens schooltijd ziek wordt, neemt de groepsleerkracht eerst contact 

op met de ouders, voordat het kind naar huis mag gaan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

Andere belangrijke schoolafspraken 
 
 

 
 

 

14.  DE ONTWIKKELING EN KWALITEIT VAN HET ONDERWIJS 
  
Het basisonderwijs is volop in ontwikkeling. Het Palet is sinds augustus 1998 een officieel 
erkende Daltonschool. Voor een Daltonschool is het van groot belang dat de principes van 
het Daltononderwijs, voortdurend worden getoetst aan de dagelijkse praktijk. Dit gebeurt 
door onszelf, maar ook door middel van een visitatie door de Nederlandse Daltonvereniging. 
Deze visitatie vindt één keer in de vijf jaar plaats. Op 26 juni 2014 is de school gevisiteerd. 
Naar aanleiding van dit bezoek is het certificaat weer voor 5 jaar verlengd. 
  
Schooljaar 2018 – 2019 
Het komende schooljaar gaan we ons richten op het verbeteren van de kwaliteit van het 
onderwijs door scholing te volgen op het gebied van differentiëren. Hierdoor verwachten we 
nog beter te kunnen afstemmen op de onderwijsbehoeften van elke leerling.  
Ook gaan we een traject volgen om de nieuwste inzichten op het gebied van de vakdidactiek 
van het Technisch lezen in het leesonderwijs te integreren en het lezen een meer centrale 
plaats in ons onderwijs geven. Een ander belangrijk item is ICT binnen het onderwijs. We 
stellen een doorgaande lijn op waarbij computervaardigheden en mediawijsheid aan bod 
komen. 
Tevens besteden wij bewust aandacht aan groepsvorming, gewenst gedrag en sociale 
veiligheid.  
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15. DE RESULTATEN VAN HET ONDERWIJS 

  
Doorstroming verschillende vormen van voortgezet onderwijs 
Het Daltononderwijs op school draagt er mede toe bij dat de overstap van de basisschool 
naar het voortgezet onderwijs voor de leerling wordt vergemakkelijkt. 
Het is onze verantwoordelijkheid om samen met de ouders er voor te zorgen dat elke leerling 
op de juiste vorm en niveau van voortgezet onderwijs terechtkomt, lettend op de 
vaardigheden en de talenten die het kind bezit. Wij adviseren de ouders bij hun schoolkeuze. 
Zo gaan de leerlingen in de regel naar alle vormen van voortgezet onderwijs: van 
Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs(VMBO) tot Voorbereidend Wetenschappelijk 
Onderwijs(VWO).  
 
  

 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uitstroomprofiel groep 8 schooljaar 2017-2018  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



   

16. KALENDER 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

september 2018

maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag

1 2

3                                                                                                                                                          

1e schooldag

4 5 6 7 8 9

10 11 12                  

verkiezing 

leerlingenraad

13 14             

brandoefening

15 16

17        18  

 informatieavond 

groep 7 de bij hoort 

erbij

19 20 21 22 23

24 25 26             

leerlingenraad

27 28 29 30

oktober 2018

maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag

1                        

start kinderboeken 

week

2 3 4                       

groep 1/2 

kunstmenu

5 6 7

8 9 10       

kinderboekenmarkt

11 12                

afsluiting 

kinderboeken week

13 14

15 16 17             

schooltheater

18 19 20 21

22                 

vakantie

23                 

vakantie

24                 

vakantie

25                  

vakantie

26                 

vakantie

27 28

29               

studiedag 

30                   

groep 1/2 

kabouterpad

31
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november 2018

maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag

1 2 3 4

5 6 7 8                              

gr. 3/4 

paddestoelenpad

9                         

sint-maarten

10 11

12 13 14         

leerlingenraad

15 16 17 18

19 20             

voortgangs- 

gesprekken

21 22 23 24 25

26 27 28 29 30

december 2018

maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag

1 2

3 4                 

 kijkavond Sint

5                  

Sintfeest

6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19              

Kerstdiner

20 21               

studiedag 

22 23

24                 

vakantie

25                 

vakantie

26                 

vakantie

27                 

vakantie

28                 

vakantie

29 30

31                 

vakantie



   

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

januari 2019

maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag

1                   

vakantie

2                   

vakantie

3                   

vakantie

4                     

vakantie

5 6

7                 

studiedag 

8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23          

schooltheater

24 25 26 27

28 29 30 31

februari 2019

maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13                   

rapport 1

14                   

groep 5 en 6 

kunstmenu

15 16 17

18                 

vakantie

19                 

vakantie

20                 

vakantie

21                          

vakantie

22                         

vakantie

23 24

25 26 27 28   

rapportgesprekken
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maart 2019

maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13               

Studiedag

14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31

april 2019

maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag

1 2 3 4                        

groep 3/4, 7 en 8 

kunstmenu

5 6 7

8                       

start Projectweek

9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19                  

Goede vrijdag

20 21

22               

Vakantie

23               

Vakantie

24               

Vakantie

25               

Vakantie

26               

Vakantie

27 28

29               

Vakantie

30               

Vakantie



   

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mei 2019

maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag

1                 

vakantie

2                 

vakantie

3                          

vakantie

4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16           17 18 19

20 21                    

kamp groep 8 

22                    

kamp groep 8 

23                    

kamp groep 8 

24                    

kamp groep 8 

25 26

27 voortgangs 

gesprekken

29       

schooltheater

30          

Hemelvaart

31          

Hemelvaart

juni 2019

maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag

1 2

3 4 5 6 7 8         

Peuterfestival

9

10                

Tweede 

Pinksterdag

11 12 13 14 15 16

17 18 19 20         

schoolreisje

21 22 23

24 25 26 27 28 29 30
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juli 2019

maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag

1 2 3 4                  

Musical

5              

Studiedag

6 7

8                    

rapport 2 mee

9 10 11            

slottheater

12                  

laatste schooldag 

12.00 uur

13 14

15               

vakantie

16                 

vakantie

17                

vakantie

18                  

vakantie

19                

vakantie

20 21

22               

vakantie

23               

vakantie

24               

vakantie

25                

vakantie

26               

vakantie

27 28

29               

vakantie

30               

vakantie

31                

vakantie tot 26 

augustus


