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Geachte ouder(s) / verzorger(s),
Voor u ligt de informatiegids 2017-2018 van CBS De Hoeksteen. Met deze gids willen wij u op de
hoogte brengen van de gang van zaken op school.
Tevens zijn er adressen, vakantietijden en andere regelingen in opgenomen, die voor u en uw
kind(eren) van belang zijn.
Deze informatiegids wordt jaarlijks geactualiseerd en maakt onderdeel uit van onze schoolgids.
Wij willen u vragen alles aandachtig door te nemen en de gids vooral goed te bewaren.

Met een vriendelijke groet, namens het team,

De directie
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De Hoeksteen is een
christelijke basisschool
waar in een sfeer van
vertrouwen en met
respect voor elkaar,
het kind wordt uitgedaagd
en ondersteund om
zichzelf te ontplooien.
‘Onze Kanjers doen het beter’
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BESCHRIJVING VAN DE SCHOOL
Levensbeschouwelijke identiteit
De Hoeksteen is een moderne, open, christelijke school. Wij werken vanuit Bijbels perspectief en
staan open voor verschillende levensbeschouwingen en culturen. Wij gebruiken de digitale methode
“Trefwoord”. Aan de hand van deze methode besteden wij aandacht aan Bijbelverhalen, actualiteit en
(wereld) godsdienstige feestdagen.

Kanjerschool
De Hoeksteen is een Kanjerschool. Dat betekent dat we een methodiek volgen om de sociaalemotionele vorming van de kinderen krachtig vorm te geven. De kinderen leren sociale vaardigheden
die nodig zijn om op een respectvolle manier met elkaar om te gaan, om kanjers te worden, voor
zover ze dat nog niet zijn. Uitgangspunt is: Vertrouwen. Ons Motto is: ‘Onze kanjers doen het beter!’
Sociaal-emotionele vorming is expliciet in ons lesprogramma opgenomen en we besteden er veel
aandacht aan. Met de Kanjertraining willen leerkrachten en kinderen de volgende doelen bereiken:
 Er is respect voor elkaar
 Iedereen voelt zich veilig op school
 Iedereen durft zichzelf te zijn
 We zijn bij elkaar betrokken
 Kinderen kunnen hun gevoelens onder woorden brengen
 Kinderen krijgen meer zelfvertrouwen.

Vensterschool
Vanaf 1 oktober 1996 is De Hoeksteen een Vensterschool. Een school waar allerlei activiteiten voor
ouders en kinderen in samenwerking met andere instanties plaatsvinden. Dit biedt (nieuwe) kansen
aan kinderen én ouders. De Vensterschool en De Hoeksteen werken nauw samen met het Centrum
voor Jeugd en Gezin (CJG) ondergebracht in het Wij-team Vinkhuizen.

Onderwijskundige accenten
In de groepen 1 en 2 werken wij ontwikkelingsgericht en zorgen wij voor uitdagend onderwijs. Dat wil
zeggen dat het kind in een stimulerende en uitdagende omgeving alle gelegenheid krijgt om tot
zelfontplooiing komen. In de praktijk betekent dit dat we zo goed mogelijk aan sluiten bij de
ontwikkeling van kinderen. We maken daarbij gebruik van 'Kleuterplein', een complete, geïntegreerde
lesmethode voor de groepen 1 en 2. Er wordt spelenderwijs gericht gewerkt met thema’s uit de
dagelijkse werkelijkheid, de ruimere omgeving van kinderen en de actualiteit. We letten op de
ontwikkeling van de persoonlijkheid, de zelfstandigheid, de ontwikkeling van het kennen (denken,
oplossen, waarnemen en geheugen) en de sociaal-emotionele ontwikkeling.
Het is de bedoeling dat de kinderen vertrouwd raken met de dagelijkse dingen. De omgang en
samenwerking met anderen en het plezier krijgen in het spelen en werken, zijn daarbij belangrijke
aspecten.
In het eerste half jaar van groep 3 sluiten werkvormen, inrichting van het kiesbord, week/ritme kaarten
en het spelen in de hoeken, aan bij de werkwijze in groep 2. Dat maakt de overstap naar groep 3
makkelijker. In de groepen 3 t/m 8 is het onderwijs meetgestuurd en opbrengstgericht. Bij deze
aanpak is er sprake van een systematische ordening in aanbieding en verwerking van de leerstof. We
werken met het Directe Instructie Model en hebben schoolbrede afspraken over zelfstandig werken.
Door registratie, analyse en evaluatie van de behaalde resultaten, stemmen wij ons onderwijs af op de
onderwijsbehoefte van onze leerlingen.
Met behulp van moderne methoden die gebruikt worden bij de diverse vakgebieden, worden de
leerstappen genomen, waarbij de doorgaande lijn voorop staat en veel onderwijstijd wordt besteed
aan de instrumentele vaardigheden (lezen, schrijven, taal, rekenen). Onderwijs op niveau en daaraan
gekoppeld zelfstandig werken staat daarbij voorop.
Wij organiseren het onderwijs zo dat de leerlingen, in toenemende mate, verantwoordelijk worden
gemaakt voor het eigen leerproces. Hierdoor worden ze uitgedaagd zich actief voor hun werk in te
zetten en vergroten ze hun kansen op schoolsucces.
Leerlingen werken zowel individueel als in groepjes. Dit samenwerkend leren bevordert de aandacht
voor elkaars mogelijkheden en schept ruimte voor de eigen leeractiviteiten van leerlingen.
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Groepsindeling schooljaar 2017-2018
Groep 1A/2A

Nynke Buma
Mirjam van der Werf

ma-vr
di-wo-do

Groep 1B/2B

Bertine Sourbag

ma-di-wo-do-vr

Groep 1C/2C

Henriët Aldershof
Annelies Danhof

ma-di-wo
do-vr

Groep 3A

Margot Tiekstra
Claire Philps

ma-di-wo
wo-do-vr

Groep 3B/4B

Ilona Dekker
Gea Knoop

ma-di-wo
do-vr

Groep 4A

Christel Huberts
Roosmarijn Bijnagte

ma-di-wo
wo-do-vr

Groep 5A

David de Baar

ma-di-wo-do-vr

Groep 5B/6B

Teska Numan

ma-di-wo-do-vr

Groep 6A

Janny de Jong
Rianne Dijkstra

ma-di-wo-do
vr

Groep 7A

Sijanne de Boer

ma-di-wo-do-vr

Groep 7B/8B

Jorieke Hofstede
Lisette Berends

ma-do
di-wo-vr

Groep 8A

Benny Nieborg
Martien Aldershof

ma-wo
di-do-vr

De schoolorganisatie bestaat uit:

















1 directeur: Taeke Venema
1 teamleider: Annemiek Lourens
1 zorg coördinator: Jannet Tuma
1 rekencoördinator: Rianne Dijkstra
1 taalcoördinator: Teska Numan
1 hoogbegaafdheidsspecialist: Jorieke Hofstede
1 leesspecialist: Gea Knoop
1 gedragsspecialist: Annemiek Lourens
1 ICT specialist: Benny Nieborg
1 communicatie expert: Ilona Dekker
20 groepsleerkrachten
1 vakleerkrachten gymnastiek: Frits Koster,
2 onderwijsassistenten: Dieneke Bloemendal, Karin van den Akker
1 brugfunctionaris: Dieneke Bloemendal
1 administratief medewerker: Akke Hummel
1 conciërge: Fred Ferwerda
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ABC van de school
Activiteitencommissie
De activiteitencommissie wordt gevormd door een groep actief bij school betrokken ouders. Zij
organiseren in samenwerking met de leerkrachten activiteiten voor alle leerlingen van de school.
Daarvoor zijn verschillende werkgroepen, bestaande uit ouders en leerkrachten, gevormd zoals:
 Werkgroep Kerst/Pasen: Het verzorgen van een kerst-/paasviering passend in de sfeer van de
school.
 Werkgroep Sinterklaas: Het verzorgen van de sinterklaasviering met alles wat erbij hoort.
 Werkgroep Klassenouders
Ook organiseert de AC 1x per twee jaar een spetterend schoolfeest. Hebt u belangstelling, informeer
dan vrijblijvend bij de directie naar de mogelijkheden.
Meer informatie kunt u vinden op de website van de school.
Activiteitenkalender
Vakanties, oudercontact momenten over het rapport, informatieavonden en andere belangrijke
activiteiten voor de ouders waar de datum al van bekend is, staan op de activiteitenkalender, achterin
deze gids.
Aanmelden nieuwe leerlingen
Voor het aanmelden van nieuwe leerlingen kunt u terecht bij Taeke Venema.
Aansprakelijkheid/verzekeringen
Een belangrijk deel van de dag brengt uw zoon/dochter de tijd door op school. Gedurende deze tijd
draagt de school de verantwoordelijkheid. Ondanks alle goede zorgen en voorzorgsmaatregelen, zijn
ongelukken echter niet altijd te voorkomen.
Het bestuur van de school is verzekerd voor lichamelijk letsel en schade aan goederen van leerlingen
als de school in haar toezichthoudende taak is tekort geschoten.
Mocht de school aan de toezichthoudende taak hebben voldaan en is de schoolverzekering niet van
toepassing, dan is het mogelijk terug te vallen op de WA-verzekering van de ouder(s) van het kind dat
de schade/ het letsel heeft veroorzaakt. Ouders die door de school gevraagd zijn te helpen, vallen
onder de verzekering die de VCOG heeft afgesloten.
Adreswijziging
Wilt u, wanneer u verhuist, uw nieuwe adres doorgeven aan de administratie van de school. Dit geldt
ook voor uw nieuwe telefoonnummer.
Benutting van de verplichte onderwijstijd.
Elke school moet voldoen aan de verplichte lesuren. De leerlingen moeten in 8 jaar totaal 7520 uren
naar school. Dat is 940 uur per jaar.
We voldoen hiermee ruim aan het wettelijke aantal uren van de onderwijstijd, dat volgens de WPO
(Wet Primair Onderwijs) aan de kinderen gegeven moet worden.
Het verschil tussen het werkelijke aantal uren en het wettelijke minimum biedt de ruimte om enige
reserve te houden. Deze reserve wordt aangesproken om bijvoorbeeld studiedagen te organiseren.
Hierover wordt u geïnformeerd in de kalander en via de nieuwsbrief
Bestuur en bureau VCOG
De school maakt deel uit van de Vereniging Christelijk Onderwijs Groningen.
Bezoekadres:
Eenrumermaar 4, 9735 AD Groningen
Postadres:
Postbus 9401, 9703 LP Groningen
Telefoon:
050 – 5742741
Email:
info@vcog.nl
website: www.vcog.nl
U kunt lid worden van de vereniging, daarvoor verwijzen we u naar de website van de VCOG.
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Brengen en halen
De kinderen mogen tien minuten voor aanvang van de les naar binnen (dan gaat de eerste bel) via de
ingangen aan de kant van het schoolplein. We maken dus geen gebruik van de ingang bij de
bibliotheek.
Als u de leerkracht wilt spreken, kunt u na schooltijd binnen lopen om een afspraak te maken.
Na schooltijd kunt u de kinderen opwachten achter het hek.
Wij werken met een continurooster. We gaan alle dagen (ook op woensdag!) van 08.30 tot 14.00 uur
naar school. Dit betekent dat u uw kind s morgens om 8.30 uur op school brengt en dat u hem/ haar
om 14.00 uur weer op kunt halen Het is voor uw kind belangrijk dat het op tijd aanwezig is, het liefste
om 8.20 uur.
Controle op hoofdluis
Na elke vakantie worden alle leerlingen gecontroleerd op hoofdluis. Als het vermoeden bestaat, dat
uw kind hoofdluis heeft, wordt u hierover geïnformeerd.
Digiduif
Om de nieuwsbrief en andere belangrijke informatie uit de groepen digitaal te ontvangen, kunt u zich
aanmelden bij Digiduif met de code die u ontvangt van school. Ga naar www.digiduif.nl en voer de
code in. U bent dan geregistreerd. U hoeft dan verder niets te doen en u krijgt dan, in het vervolg, de
nieuwsbrief en andere informatie digitaal toegestuurd
Eten en drinken
Halverwege de ochtend krijgen de kinderen de gelegenheid het door hen meegebrachte tussendoortje
te nuttigen. Wilt u gezond eten (fruit, broodje / koekje) mee geven. Geen blikjes, drinken met prik,
chips of snoep! Wilt u bekers en bakjes voorzien van een naam?
Tussen de middag eten alle kinderen met de leerkracht in de groep. Hiervoor nemen zij brood en
drinken mee.
Externe contacten
Inspectie primair
onderwijs:

GGD Groningen/WIJ
team:
Leerplichtambtenaar:

Vensterschool:

www.onderwijsinspectie.nl
Vragen over het onderwijs: 0800 -8051 (gratis), www.50tien.nl
Klachten over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of
fysiek geweld meldpunt: vertrouwensinspecteur tel.: 0900–1113111(lokaal
tarief)
Henny Post (Sociaal Verpleegkundige GGD Groningen)
050-3674505 henny.post@wij.groningen.nl
Dienst OCSW
Afd. Leerplicht / RMC
Postbus 268, 9700 AG Groningen
Mw. Inge Stroek, 050 – 5790181

Formulieren
Bij de administratie kunt u terecht voor verschillende formulieren (vrijstelling schoolbezoek, verhuizing,
enz.)
Gevonden voorwerpen
Wanneer uw kind iets verloren heeft of kwijt is, kunt u navraag doen bij de conciërge. Op enkele
gespreksavonden liggen alle gevonden voorwerpen op een centrale plek in de school.
Groep 1
Kinderen die 4 jaar worden, mogen naar school op de eerste maandag van de maand waarin ze 4 jaar
worden. De eerste maand beschouwen we als wenperiode. In overleg met de leerkracht wordt
bekeken welke (mid)dagen uw kind eventueel thuis kan blijven. Als uw kind niet zindelijk is, kan het
nog niet komen.
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Informatieavond
Voor alle groepen wordt er aan het begin van het schooljaar een informatieavond georganiseerd.
Tijdens deze informatieavond krijgen de ouders informatie over de gebruikte methoden en in grote
lijnen wordt de inhoud van de leerstof uitgelegd.
In groep 8 krijgen de ouders informatie over de verwijzing van de leerlingen naar het Voortgezet
Onderwijs.
Jeugdtijdschriften
Aan het begin van het schooljaar worden folders uitgereikt. U bepaalt en regelt zelf of u hieraan mee
wilt doen.
Groepsbord
In de groepen 1 en 2 wordt gewerkt met een groepsbord. Wilt u voor dit groepsbord een foto van uw
kind meegeven.
Kijkje in de groep
Er zijn 3 momenten gepland komend schooljaar waarop u in de klas kunt komen kijken bij uw kind. Dit
zal plaatsvinden op verschillende dagen (een woensdag, dinsdag en donderdag). Dit om tegemoet te
komen aan ouders die werken en/of meerdere kinderen hier op school hebben zodat u bij alle
kinderen zou kunnen kijken.
Klachtenregeling
Wij doen op school ons uiterste best om het onderwijs optimaal vorm te geven en de belangen van
kinderen en ouders daarin steeds zorgvuldig te behartigen. Desondanks kan het voorkomen dat u het
niet eens bent met beslissingen of gedragingen van een leerkracht, de directeur of iemand anders die
aan de school is verbonden.
Wij gaan ervan uit dat het met elkaar in gesprek gaan en samen naar een oplossing zoeken de beste
manier is om er uit te komen. Als het gesprek met de leerkracht niets oplost, kunt u zich tot de directie
van de school wenden.
De VCOG (onze vereniging) heeft twee vertrouwenspersonen voor de tien aangesloten scholen.
Mocht het u na bovenstaande gesprekken niet lukken een probleem op school alleen op te lossen dan
kunt u terecht bij een vertrouwenspersoon. Op de Hoeksteen is een contactpersoon aanwezig die de
klager verwijst naar de vertrouwenspersoon, te weten:
Voorzitter van de MR:
Berno Kreeft
Voor meer informatie verwijs ik u naar de schoolgids en de website.
Kleuren van de dag.
In de onderbouwgroepen worden voor de dagen van de week ook kleuren gebruikt. Jonge kinderen
onthouden kleuren gemakkelijker dan de namen van de dagen.
Maandag = ROOD,
Dinsdag = GROEN,
Woensdag = GEEL,
Donderdag = BLAUW,
Vrijdag = ORANJE,
Zaterdag = WIT en Zondag = WIT
Lichamelijke oefening / Bewegingsonderwijs
De kinderen uit de groepen 1 en 2 gaan voor de lessen naar het speellokaal.
De leerlingen van de groepen 3 t/m 8 hebben tweemaal per week gymnastiek. Deze lessen worden
bijna allemaal verzorgd door de vakleerkracht, meneer Frits Koster.
Het dragen van sportkleding en sportschoenen is verplicht. Het dragen van gymschoenen
verkleint de kans op het krijgen van voetwratten. Het is handig om de schoenen te voorzien van naam.
Wij raden u aan gymschoenen met profiel (i.v.m. uitglijden) mee te geven. Let op, zwarte zolen mogen
niet.
Vanaf groep 3 kan er na afloop van de lessen gedoucht worden. Zorgt u ervoor dat uw kind dan een
handdoek bij zich heeft. Als uw kind niet mag/kan gymmen, dan graag een briefje mee van thuis.
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Medezeggenschapsraad (MR)
De MR is een overlegorgaan met als doel om de school zo goed mogelijk te laten functioneren. De
MR behartigt de specifieke belangen van de betrokkenen (kinderen, ouders en leerkrachten) en wordt
gevormd door 3 ouders (oudergeleding) en 3 personeelsleden (personeelsgeleding). Vanuit elk van
deze geledingen vertegenwoordigt 1 lid De Hoeksteen in de Gezamenlijke Medezeggenschapsraad
(GMR) van de VCOG. De namen van de MR-leden kunt u vinden op de website.
Mobiele telefoons
De volgende regels gelden op De Hoeksteen m.b.t. mobiele telefoons:
 Mobiele telefoons mogen niet zichtbaar aanwezig zijn.
 Op school is het aan laten staan van mobiele telefoons niet toegestaan.
 Het maken van opnames (geluid en/of beeld) is niet toegestaan.
Constateren wij dat de mobiele telefoon aanstaat of wordt gebruikt, dan wordt deze ingenomen en
krijgt het kind een waarschuwing. Bij een volgende keer kunnen ouders het toestel ophalen bij de
directie.
Voor het maken van een uitzondering op deze regels kunt u contact opnemen met de directie.
Nieuwsbrief
Om u op de hoogte te houden van het meest recente nieuws rondom de school, verschijnt
maandelijks een nieuwsbrief. Daarin vindt u informatie over eventuele vrije dagen, roosterafwijkingen,
bijzondere gebeurtenissen etc. De nieuwsbrief wordt de eerste van de maand via Digiduif verspreid.
Ouderbijdrage
Als tegemoetkoming in de kosten die verbonden zijn aan de activiteiten die voor uw kinderen worden
georganiseerd (feesten, traktaties, schoolreisjes), vraagt de school een bijdrage van de ouders. De
hoogte van deze bijdrage is afhankelijk van het aantal kinderen uit een gezin dat de school bezoekt.
U krijgt hierover in het begin van het schooljaar bericht van de school.
Het betalen van de ouderbijdrage is vrijwillig. Het niet betalen kan wel gevolgen hebben voor het
meedoen aan schoolactiviteiten.
Een extra donatie is altijd zeer welkom. Het bankrekeningnummer voor de ouderbijdrage is: NL44
RABO 032.94.34.640.
Er is een mogelijkheid om via de afdeling Sociale Zaken en Werk van de gemeente Groningen
(SOZAWE) een tegemoetkoming te krijgen voor de ouderbijdrage. Deze tegemoetkoming dienen
ouders zelf aan te vragen bij de gemeente Groningen en het bedrag moet gestort worden op
bovenstaande rekening. Voor informatie en uitleg kunt u terecht bij de schoolleiding en de
brugfunctionaris (Dieneke Bloemendal).
Oudercontact momenten
In een schooljaar zijn een aantal oudercontact momenten gepland. Voor deze contacten wordt u via
Digiduif uitgenodigd en de gesprekken duren 10 minuten per leerling (zie voor de data de
activiteitenkalender).
In november is er een informeel gesprek met de ouders/verzorgers waarin de mondelinge rapportage
van de leerkracht over de ontwikkeling van uw kind plaats vindt. Het tweede (vanaf groep 2) en het
derde gespreksmoment vinden plaats in januari en mei/juni (afhankelijk van het schooljaar). Tijdens
deze avonden ligt het rapport ter inzage, waarmee de leerkracht de ouders/verzorgers schriftelijk
informeert over de ontwikkeling van uw kind(eren). In principe is er per leerling één gesprek per
moment gepland.
Ouderhulp
Bij verschillende activiteiten (o.a. lezen, excursies, schooltuintjes, sportdag, feesten) is de hulp van
ouders onmisbaar. Via uw kind krijgt u bericht hoe u zich daarvoor op kunt geven.
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Rapport
Vanaf eind groep 1 krijgen de kinderen tweemaal per schooljaar een rapport mee. Het eerste rapport
wordt in januari meegegeven en het tweede rapport in juni. Voor de bespreking hiervan ontvangt u
een uitnodiging via Digiduif.
Schoolreisjes
Elk jaar gaan we op schoolreisje. Vooraf krijgt u informatie over de datum, de bestemming en andere
bijzonderheden. Voor de begeleiding in de groepen 1 en 2 wordt een beroep gedaan op ouders, de
begeleiding vanaf groep 3 wordt ingevuld door de leerkrachten.
Schooltijden
groep 1 t/m 8

maandag
8.30-14:00

dinsdag
8.30-14:00

woensdag
8.30-14:00

donderdag
8.30–14:00

vrijdag
8.30-14:00

De kinderen mogen tien minuten voor het begin van de lessen in de klas komen.
Sociale Zaken en Werk
Er is een mogelijkheid om via de afdeling Sociale Zaken en Werk van de gemeente Groningen
(SOZAWE) een tegemoetkoming te krijgen voor de ouderbijdrage. Deze tegemoetkoming dienen
ouders zelf aan te vragen bij de gemeente Groningen en het bedrag moet gestort worden op de
school rekening. Voor informatie en uitleg kunt u terecht bij de brugfunctionaris (Dieneke Bloemendal).
Telefoonnummers wijzigen
Wilt u uw nieuwe telefoonnummer doorgeven aan de administratie, 050-5791550
Traktaties
Wanneer uw kind wil trakteren (vanaf de vijfde verjaardag) stellen we prijs op eenvoudige/ gezonde
traktaties waar de leerkracht niets aan hoeft voor te bereiden. Voor diëten en allergieën kunt u terecht
bij de leerkracht.
Uitnodigingen
Wilt u uitnodigingen voor verjaardagen op het schoolplein uitdelen of laten uitdelen door uw kind. Dit
voorkomt teleurstellingen bij de kinderen die niet uitgenodigd worden.
Vakanties 2017-2018
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Goede Vrijdag en Pasen
Meivakantie
Pinksteren
Zomervakantie

23 t/m 27 oktober
25 december t/m 05 januari
26 februari t/m 02 maart
30 maart t/m 02 april
27 april t/m 11 mei
21 mei
23 juli t/m 01 september

Vervoer
Vervoer van kinderen, onder schooltijd, door ouders is alleen mogelijk als er gordels of kinderzitjes
gebruikt worden. Ook moet de bestuurder in het bezit zijn van een inzittendenverzekering.
Vrijstelling schoolbezoek
Mocht u uw zoon/dochter in aanmerking willen laten komen voor ontheffing van de leerplicht, dan kunt
u het aanvraagformulier 'Vrijstelling Schoolbezoek' opvragen bij de administratie. Op de achterkant
van dit formulier staat een stappenschema waaruit u kunt aflezen of er al dan niet toestemming
verleend kan worden. De schoolleiding neemt contact met u op als de aanvraag binnen is.
Aanvragen moet u minimaal 3 weken van te voren indienen. Vervroegde vakanties of verlenging van
een weekend komen niet in aanmerking voor ontheffing van de leerplicht.
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Website
Wij nodigen u van harte uit de website van de school te bezoeken. Adres: www.dehoeksteen.nl
Hier vindt u actuele informatie, protocollen. nieuwsbrieven en foto's van bijvoorbeeld vieringen en
andere schoolactiviteiten.
Ziekmelding
Als uw kind ziek is, moet u dit telefonisch tussen 8.00 en 8.20 uur melden via telefoonnummer: 050 5791550 of via digiduif

Activiteiten- en vakantieoverzicht schooljaar 2017/2018
september
04 Start nieuwe schooljaar
20 Workshops

december
05 Sinterklaasfeest
21 Kerstviering
25 t/m 05 jan.: Kerstvakantie

oktober
november
04 Kijkje in de groepen
01 Oudercontacten
04 Start Kinderboekenweek
10 Lampionnenoptocht
05 Dag van de Leraar
18 VCOG Studiedag (alle
leerlingen vrij)
23 t/m 27: Herfstvakantie
30 Studiedag(alle leerlingen vrij)
31 Weer naar school
januari
februari
08 Weer naar school
02 Rapport mee
16 Kijkje in de groepen
07 Oudercontacten
24 Voorleesontbijt
15 Oudercontacten
23 Studiedag (alle leerlingen vrij)
26 t/m 02 mrt Voorjaarsvakantie

maart
05 Weer naar school
30 Goede Vrijdag

april
02
03
04
20
27

juni

juli

28 Schoolfeest

02
06
10
11

Tweede Paasdag
Studiedag(alle leerlingen vrij)
Weer naar school
Koningsspelen
t/m 11mei : Meivakantie

Studiedag(alle leerlingen vrij)
Rapport mee
Oudercontacten
Kijkje nemen in de nieuwe
groep
17 Afscheid groep 8
20 Laatste schooldag(alle
leerlingen 12:00 vrij)
23 t/m 31 aug: Zomervakantie

mei
14
21
22
31

Weer naar school
Pinksteren
Studiedag (alle leerlingen vrij)
Kijkje in de groepen

augustus
Zomervakantie

Houdt u ook de maandelijkse nieuwsbrief en de website in de gaten voor eventuele veranderingen,
tijdstippen, data van schoolreisjes enz.
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