1

TER INFO
Beste ouders/verzorgers,
Voor u ligt het praktische schoolinformatie-boekje van de Margarethaschool.
In dit boekje hebben we alle praktische informatie opgenomen die voor u van belang is.
De digitale versie van onze schoolgids komt online te staan.
De informatie over alle sport gerelateerde activiteiten staan, summier, in deze uitgave. De
complete lijst aan activiteiten staan in de nieuwe digitale schoolgids vermeld.
ADRESGEGEVENS
Margarethaschool
Graslaan 97b
6833 CE Arnhem.
Tel.: 026-3216670.
Email: info@margarethaschool.nl
Website: www.margarethaschool.nl
‘DELTA SCHOLENGROEP’
De ‘Margarethaschool’ valt samen met 25 andere basisscholen en een school voor speciaal
basisonderwijs onder het bestuur van de Delta scholengroep. Deze scholen bieden vanuit
een christelijke levenshouding onderwijs aan kinderen, ongeacht hun geloof of
levensbeschouwing.
Delta Scholengroep
Beverweerdlaan 3
6825 AE ARNHEM
Postadres:
Postbus 2044
6802 CA ARNHEM
Email: info@deltascholen.org
Website: www.deltascholen.org
Onze school is met Passend Wijs aangesloten bij Samenwerkingsverband 25-06 PO.
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1.PERSONEEL
WIE WERKEN ER BIJ ONS OP SCHOOL
Groep 1/2 A
Groep 1/2 B
Groep 1/2 C
Groep 1/2 D
Groep 1/2 E
Groep 1/2 F
Groep 3 A
Groep 3 B
Groep 3 C
Groep 4 A
Groep 4 B
Groep 4 C
Groep 5 A
Groep 5 B
Groep 5 C
Groep 6 A
Groep 6 B
Groep 6 C
Groep 7 A
Groep 7 B
Groep 7 C
Groep 8 A
Groep 8 B

ma-di-wo
ma-di-wo-do-vr
ma-di-wo-do-vr
ma-di-wo
ma-di-wo-do-vr
ma-di-wo
ma-di
ma-di-wo-do-vr
ma-di-do-vr
ma-di-do-vr
ma-di-wo-do
ma-do-vr
ma-di-wo-do-vr
ma-di-do-vr
ma-di-wo-do-vr
ma-di-wo
ma-di-wo
di-wo-do-vr
ma-di
ma-di-wo-do-vr
ma-di-wo-do-vr
ma-di-wo
ma-di-wo-do

Jolien
Merel
Puck
Tamara
Stephanie
Sanne
Jacqueline
Manouk
Jacintha
vacature
Renzo
Samela
Samantha
Henny
Linda van S
Guido
Rachelle
Stefanie
Eveline
Tessa
Mitzi
Maggie
Brandon

do-vr

Leah

wo-do-vr

Linda E

do-vr
wo-do-vr

Jetske
Marjon

wo

Linda E

vr
di-wo

Lily
Ashley

wo
vr
do-vr
do-vr
ma
wo-do-vr

Marion
vacature
Chantal V
Monique
Mary
Chantal S.

do-vr
vr

Merel
Marloes

MANAGEMENT TEAM & ONDERSTEUNING
Wij werken op onze school met een managementteam (MT). Zij bespreken, coördineren en
beheren de gang van zaken op school. Dankzij deze structuur kunnen wij het onderwijs
voor uw kind beter inrichten en volgen wij nieuwe ontwikkelingen in het onderwijsveld op
de voet.
In het MT zitten de directieleden, IB’ers, de voorzitter van ons beweegteam en de
bouwvoorzitters. De bouwvoorzitters vertegenwoordigen de belangen van de bouw.
Regelmatig schuiven hier onderwijsdeskundigen aan.
Directeur
Directie ondersteuning en plaatsvervanger
Interne begeleiding
Leraarondersteuners en
onderwijsassistenten
Kindercoach
Opleider in de school
Vakleerkrachten gym

Administratie
Conciërge

Ton Meboer
Marloes van Zomeren
Wilma Bosboom & Diänne Molthoff
Lily Kuipers (groepen 1 t/m 4)
Martine Bleijjenberg (groepen 3)
Marianne den Hartog (groepen 4)
Rose Sanders (groepen 1/2)
Hadewych van Kempen
Maggie Wasting
Ivo Glaser
Lars Olde Nordkamp
Djoss Smalen
Justin ter Huurne
Fräncis Labrie
Rob Jacobs
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Op onze school werken we veel met specialismen.
Uiteraard bent u bij iedereen welkom met vragen, opmerkingen en tips.
Ton Meboer, directeur. Hij werkt op maandag t/m vrijdag. Ton regelt
de bovenschoolse zaken en is contactpersoon met alle officiële instanties en ook
aanspreekpunt voor ouders met dringende vragen. Ton werkt het liefst via een (telefonische)
afspraak.
Marloes van Zomeren, lid van de directie. Ze werkt op maandag t/m vrijdag. Naast klas- en
managementtaken ondersteunt zij bij onderwijsinhoudelijke zaken. Bij afwezigheid van
Ton kunt u bij Marloes terecht.
Wilma Bosboom en Diänne Molthoff, intern begeleiders. Zij zijn dinsdag t/m donderdag
allebei aanwezig Op maandag en vrijdag is één van hen aanwezig.
De intern begeleiders houden een open inloopmoment van 9.00 tot 9.30 uur.
Bouwleiders, Linda Ederveen/Jetske van de Griendt (1/2), Jacqueline Jeurissen (gr 3/4),
Henny Meyer (gr 5/6), Marloes van Zomeren (gr 7/8), Ivo Glaser (beweegteam).
Zij geven leiding aan de verschillende bouwen. Bij afwezigheid van de directie kunt u voor
organisatorische vragen ook bij hen terecht. Op woensdag zijn zij ambulant en kunt u dus
eventueel een afspraak maken.
Hadewych van Kempen, kindercoach. Zij werkt op dinsdag, woensdag en donderdag. Heeft
u vragen op gebied van gedrag en sociale veiligheid, dan kunt u deze
aan Hadewych stellen. Op de dagen dat zij werkt kunt u vrij inlopen tussen 9.00 en 9.30
uur.
Fräncis Labrie, administratief medewerker werkt op maandag, donderdag en vrijdag,
van 9.00 uur tot 15.30 uur. Francis verzorgt de leerlingenadministratie en de vrijwillige
ouderbijdrage. Wilt u een adreswijziging doorgeven, telefoonnummer doorgeven of heeft u
een andere administratieve vraag, dan bent u bij Francis aan het juiste adres. Fräncis zit
beneden in het kantoor bij de ingang van de onderbouwzijde.
Maggie Wasting, schoolopleider werkt op maandag als Schoolopleider. Zij begeleidt de
mentoren en hun studenten van de PABO (van de Hogeschool Arnhem & Nijmegen) bij hun
stages en onderzoeken en houdt zich bezig met activiteiten in het kader van “Samen
Opleiden”.
Renzo Stoffelen, ICT-coördinator. Renzo werkt op woensdagmiddag aan de ICT taken. Bij
hem kunt u terecht voor vragen op ICT-gebied en school.
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OPLEIDEN IN DE SCHOOL
De Margarethaschool is een Academische Opleidingsschool. Wij maken deel uit van een
samenwerkingsverband van besturen en Hogescholen van Arnhem en Nijmegen (o.a.
PABO) onder de naam ‘‘Samen Opleiden voor de toekomst”.
In deze veranderende samenleving is het belangrijk dat kinderen op de basisschool
vaardigheden leren die zij nodig hebben om een leven lang te kunnen leren. Uitgangspunt
daarbij is dat jongeren, studenten, startende en zittende leraren in het basisonderwijs
samen leren. Alle teamleden van iedere ‘Opleidingsschool’ zijn als mentor betrokken bij
de begeleiding van studenten. Zij volgen allemaal een deskundigheidstraining en
ontwikkelen vaardigheden in het begeleiden van studenten. Naast het begeleiden van
studenten worden in een Academische Opleidingsschool jaarlijks één of meerdere
onderzoeken uitgevoerd. Deze onderzoeken, onder de naam ‘Kenniskring’, zijn
praktijkgericht en hebben o.a. als doel de kwaliteitsverbetering van de (stage-)school. De
leerkrachten betrekken de studenten bij dit onderzoek. Studenten maken verslagen van
hun onderzoekende activiteiten en die worden met de school gedeeld. Momenteel doen de
studenten met hun mentoren (leerkrachten) onderzoek naar de mogelijkheden van
‘Bewegend Leren’.
Waaraan is dit alles zichtbaar in de schoolorganisatie?
 De school heeft een Schoolopleider. Op basis van het aantal toegekende
stageplaatsen worden daar uren aan toegekend. De Schoolopleider organiseert de
plaatsing van de studenten en voert op de school diverse begeleidingsgesprekken
met mentoren en studenten. In verband met het observeren van lessen komt deze
Schoolopleider ook in de groepen.
 Vanuit het bestuur krijgt de school een aantal stageplaatsen toegekend.
 Per schooljaar zijn er 2 stageperioden. De studenten komen op vaste dagen in de
groep om daar samen met de mentor het onderwijs te organiseren en les te geven.
De leerkracht blijft daarbij eindverantwoordelijk. Dat is ook bij de zgn. Liostudenten die tijdens hun afstudeerstage vaak 3 dagen in de groep zijn. In overleg
neemt de student soms dagen en/of dagdelen de groep over, maar neemt ook deel
aan werkgroepen en/of vieringen.
 Iedere student stelt zich bij aanvang van de stage voor d.m.v. een klein stukje op
de groepspagina in Social Schools.
 Op basis van het ontwikkelthema (oa. ‘Bewegend Leren’) van een opleidingsschool
krijgt de ‘Margarethaschool’ ondersteuning bij het onderzoek. Dit is een vakdocent
van de PABO, die als instituutsopleider, ervaring heeft in het begeleiden van
onderzoeksprocessen.
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2. TIJDEN &VAKANTIES
SCHOOLTIJDEN
maandag
08.30 – 14.15

dinsdag
08.30 – 14.15

woensdag
08.30 – 12.00
groepen 5 t/m 8
08.30 – 14.15

donderdag
08.30 – 14.15

vrijdag
08.30 – 14.15

Voor de lunch verzoeken wij u dringend een gezónde lunch mee naar school te geven.
Tijdens de informatieavonden krijgt u hiervan voorbeelden.
SCHOOLVAKANTIES 2021-2022
Herfstvakantie

24 oktober t/m 28 oktober 2022

Kerstvakantie

23 december 2022 t/m 6 januari 2023

Voorjaarsvakantie

20 februari t/m 24 februari 2023

Paasvakantie

7 april t/m 10 april 2023

Meivakantie

24 april t/m 5 mei 2023

Hemelvaart

18 mei en 19 mei 2023

Pinksteren

29 mei 2023

Zomervakantie

14 juli t/m 25 augustus 2023

STUDIEDAGEN
30 september 2022
7 oktober (Delta-dag) 2022
12 december 2022
27 februari 2023
11 april 2023
30 mei 2023
30 juni 2023

STUDIEMIDDAGEN
18 januari 2023
31 mei 2023

(Op deze dagen zijn de kinderen om 12.00 uur uit)
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3. SPORT
INFORMATIE GYMLESSEN
De gymlessen worden gegeven in de sporthal binnen de ‘Malburcht’. Ivo Glaser, Lars Olde
Nordkamp, Djoss Smalen en Justin ter Huurne zijn onze vakleerkrachten gym. Zij worden
op enkele dagen geassisteerd door stagiaires van het CIOS en de ALO-HAN.
Alle kinderen moeten goede gymschoenen hebben en goede sportkleding. Een t-shirt en
een korte broek zijn voldoende. De gymschoenen hoeven niet al te duur te zijn. In diverse
winkels worden ze verkocht tussen de € 5,- en € 10,-. De zool mag niet zwart zijn (dat
geeft af). Gymschoenen voorkomen wratjes aan de voeten, die je ongemerkt oploopt op de
vloer van een gymzaal. Het besmettingsgevaar is de reden dat de kinderen zonder
gymschoenen niet kunnen meedoen aan de les.
Er blijft veel gymkleding liggen. Daarom verzoeken wij u de sportkleding te merken of van
de naam van uw kind te voorzien. Dan heeft uw zoon of dochter de verloren kleding sneller
terug. Het gymrooster ziet er als volgt uit:

JAARKALENDER SPORTACTIVITEITEN
Start naschoolse sportactiviteiten
Schoolhandbaltoernooi groepen 5 t/m 8
Schoolvoetbaltoernooi groepen 7 en 8
Koningsspelen
Sportdag Papendal groepen 7 & 8
Schoolvoetbaltoernooi groepen 4 t/m 6
Sportdagen groepen 1 t/m 6

19 september 2022
23 november 2022
29 maart 2023
21 april 2023
23 mei 2023
10 mei 2023
in de week van 26 juni 2023

NASCHOOLSE SPORTACTIVITEITEN 2022-2023
Wekelijks worden er naschoolse sportactiviteiten georganiseerd. De verantwoordelijkheid
ligt bij de vakleerkrachten 'Bewegen’ van de Margarethaschool. Zij dragen zorg voor een
gevarieerd programma. Dit doen zij alle dagen van de week.
In het nieuwe schooljaar wordt u hierover geïnformeerd.
SCHOOLZWEMMEN
De zwemlessen zijn bestemd voor kinderen uit de groepen 4.
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De groepen 4 gaan op dinsdag zwemmen, vanaf 1 november 2022. Zij gaan met de bus naar
zwembad De Grote Koppel.
De kinderen van de groepen 5 doen mee aan ‘themagericht zwemonderwijs’.
(o.a. survival)
Zij gaan gedurende 6 weken op de vrijdag naar zwembad Valkenhuizen. Ze zwemmen dan
drie kwartier. De lessenserie start op vrijdag 5 juni 2023 en eindigt op 14 juli 2023.
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4.OUDERS
INFORMATIE NAAR OUDERS
Er worden elk jaar drie ouderavonden georganiseerd. Dan krijgt u de informatie over hoe
het op school gaat met uw kind. U bent uiteraard altijd welkom om op andere momenten
over uw kind te komen praten. Wilt u dan een afspraak maken met de leerkracht of met de
intern begeleider?
Via “Social Schools” kunt u communiceren met de leerkracht van uw kind. U kunt uw kind
ziek melden via deze site, een afspraak maken, of de leerkracht een bericht sturen.
Daarnaast gebruikt het team Social Schools om u te informeren over de groep of
schoolbrede informatie te versturen.
Twee wekelijks ontvangt u daarnaast op vrijdag de nieuwsbrief “Malburchtweetje”. Hierin
worden nieuwsfeiten opgenomen van de SKAR (Peuterzaal, bso), Rijnstad(Kinderwerk) en
de Margarethaschool.
Algemene informatie vindt u ook op de website www.margarethaschool.nl
KOM OP TIJD, alsjeblieft!
We willen graag alle ouders en leerlingen verzoeken om op tijd te komen.
De groepen 1/2 komen binnen via de hekken aan de Graslaan & Grondelstraat, de kinderen
uit de groepen 3, 4 en 8A en 8B komen binnen via het hek aan de Grondelstraat en de
kinderen uit de groepen 5, 6, en 7 komen via de Barbeelstraat naar binnen.
OUDERBETROKKENHEID
Het is ons streven om de ouders zoveel mogelijk te betrekken bij onze school. De ouders in
diverse commissies zijn erg actief; praten en denken mee over schoolse zaken. Binnen de
hulp van ouders kennen we momenteel 5 verschillende groepen:
a.
lees- en hulpouders;
b.
de luizenbrigade;
c.
de activiteitencommissie;
d.
het schoolforum;
e.
de medezeggenschapsraad.
Heeft u interesse om zitting te nemen in een van bovenstaande commissies, meldt u zich
dan bij juf Marloes. Wij vinden het belangrijk om ouders te betrekken bij alle schoolse
zaken.
GEZONDE TRAKTATIES OP SCHOOL
Een verjaardag wordt in de klas met veel plezier voor de jarige gevierd. Wij besteden veel
aandacht aan een gezonde leefstijl en hebben behalve het predicaat “Sport en
bewegen” ook het predicaat “Gezonde voeding” behaald. In dit kader past zeker een
gezonde traktatie. Dat betekent dat we alleen nog gezonde traktaties toestaan. Wij
verwijzen u naar het beleidsstuk “Gezonde school”.
VRIJWILLIGE OUDERBIJDRAGE SCHOOLJAAR 2022-2023.
We onderscheiden hierin de bijdrage voor de schoolse activiteiten, zoals sinterklaas, kerst,
sportdagen, paasviering, schooltoernooien, traktaties, schoolontbijt etc. Het niet voldoen
van de vrijwillige ouderbijdrage leidt niet tot het uitsluiten van leerlingen van deelname
aan activiteiten.
Dit is de procedure:
U kunt uw totale bijdrage ad. € 50,-- per kind voldoen op onze bankrekening

9

NL96 RABO 0145059693 t.n.v. Activiteiten Margarethaschool te Arnhem met vermelding van
de naam van uw kind of contant op school bij een van de leerkrachten.
Dit bedrag is inclusief de kosten van het schoolreisje.
Voor kinderen die na 01-01-2021 op school komen, bedraagt de vrijwillige bijdrage €
40,- (incl. € 25,- voor het schoolreisje). Komt uw kind na 1 april 2021 op school, dan
bedraagt de vrijwillige bijdrage nog € 30,- (incl. € 25,-- voor het schoolreisje in april 2023
voor de groepen 3 t/m 7).
U kunt uw bijdrage ook in maandelijkse termijnen betalen. Hiervoor ontwikkelen we
samen met u als ouder een spaarsysteem. U wilt bijvoorbeeld € 5,- per kind per maand
betalen, dan houden wij dat voor u bij middels een soort stempelkaart.
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OMGANG MET SCHOOLVERZUIM
Het geven van verlof buiten de reguliere schoolvakanties is gebonden aan regels. Hieronder
is in het kort de regelgeving voor u neergezet. Wij mogen geen ander verlof geven dan in
dit hoofdstuk staat vermeld.
Leerplicht
Jongeren tussen de 5 en 18 jaar zijn verplicht om onderwijs te volgen. Voor leerlingen van
5 tot 16 jaar heet dit de leerplicht, voor jongeren tussen 16 en 18 jaar de
kwalificatieplicht. Dit is geregeld in de ‘Leerplichtwet’. Ouders of verzorgers moeten hun
kind inschrijven op een school en ervoor zorgen dat het kind volgens het schoolroster naar
school gaat.
Vrijstelling van schoolbezoek
In de leerplichtwet staat omschreven wanneer een kind de school niet kan of hoeft te
bezoeken. Zo kent de leerplichtwet extra verlof voor bijzondere omstandigheden,
religieuze feestdagen en extra vakantieverlof door de aard van het beroep van de
ouder(s)/ verzorger(s).
Wél redenen voor verlof zijn:
 Verhuizing
 Een huwelijk van bloed- of aanverwanten t/m de derde graad
 Ernstige ziekte van bloed- of aanverwanten t/m de derde graad
 Overlijden van bloed- of aanverwanten t/m de vierde graad
 Viering van een ambts- of huwelijksjubileum van ouders/verzorgers of grootouders
 Een ouder kan vrijstelling vragen voor een religieuze feestdag waarop de school
niet gesloten is.
 Om hier toestemming voor te krijgen moeten ouder(s)/ verzorger(s) verlof
aanvragen bij de schooldirecteur of wanneer het een aanvraag boven de tien
schooldagen betreft bij de leerplichtambtenaar. De schooldirecteur of de
leerplichtambtenaar beoordeelt, op basis van de genoemde mogelijkheden in de
Leerplichtwet, of er een gegronde reden is voor het toekennen van verlof.
Géén redenen voor verlof zijn:
 verlof voor een kind omdat andere kinderen uit het gezin vrij zijn;
 een uitnodiging van familie of vrienden om buiten een schoolvakantie op vakantie
te gaan;
 familiebezoek in het buitenland;
 vakantie in een goedkopere periode of in verband met een speciale aanbieding;
 vakantie onder schooltijd bij gebrek aan andere boekingsmogelijkheden;
 vakantie in verband met een gewonnen prijs;
 eerder vertrek of latere terugkeer in verband met verkeersdrukte.
Als ouder(s)/ verzorger(s) en hun kind(eren) zonder toestemming van de schooldirecteur of
de leerplichtambtenaar toch op vakantie gaan, dan is er sprake van luxe-verzuim.
Ongeoorloofd schoolverzuim
Als een leerling zonder geldige reden 16 lesuren afwezig is binnen vier weken, dan is
de school verplicht dit te melden bij de leerplichtambtenaar. Ook wanneer een leerling
vaak te laat komt of buiten de schoolvakanties op vakantie gaat (luxe verzuim) moet de
school dit melden bij de leerplichtambtenaar. De leerplichtambtenaar neemt de
verzuimmelding in behandeling en zal in gesprek gaan met alle betrokkenen om zo in een
goede samenwerking tussen de leerling, de ouder(s)/ verzorger(s) en de school, het
schoolbezoek te herstellen.
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Sancties bij ongeoorloofd verzuim
De inzet van de leerplichtambtenaar is niet vrijblijvend. Als het verzuim voortduurt, als de
eerdergenoemde contacten onvoldoende resultaat opleveren of wanneer er sprake is van
luxe verzuim, kan de leerplichtambtenaar een proces-verbaal opmaken. Dit kan leiden tot
een verwijzing naar Bureau Halt of tot strafvervolging door de Officier van Justitie. De
rechter kan hierop besluiten om een straf en/ of een geldboete op te leggen. Ook kan er
verplichte hulpverlening, Jeugdreclassering, opgelegd worden. Dit willen we niet!
Wat doet het Regionaal Bureau Leerplicht (RBL) Midden-Gelre?
Het Regionaal Bureau Leerplicht Midden-Gelre (RBL) voert de leerplichttaken uit voor acht
gemeenten in Arnhem en omgeving. De leerplichtambtenaar ziet erop toe dat ouders,
leerlingen en scholen de Leerplichtwet naleven en draagt bij aan het voorkomen en
bestrijden van schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten. Ook is de leerplichtambtenaar
vaak lid van de Zorg- en Adviesteams op scholen. Als er sprake is van verzuim of dreigend
verzuim, kan de leerplichtambtenaar bemiddelen en begeleiden bij problemen en kan
helpen bij het verwijzen naar hulpverleningsinstanties. Ook zet de leerplichtambtenaar
zich in om, samen met ouder(s) en hulpverlenende instanties, een passende onderwijsplek
te vinden voor leerlingen die door omstandigheden thuis zitten. Kijk voor meer informatie
op www.rblmidden-gelre.nl.
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5. EXTRA
VERLENGDE SCHOOLDAG ACTIVITEITEN
Er worden komend jaar de onderstaande activiteiten georganiseerd. Dit schema wordt
gedurende het jaar nog aangevuld.
Activiteit:
Dans
Timmeren
Mad science
Schermen
Boogschieten
Graffiti

Bestemd voor de groepen:
1/2 en 3/4
3/4
5/6
5/6
7/8
7/8

Daarnaast organiseert ‘Kinderwerk de Malburcht’ o.l.v. Saskia Nout namens
Rijnstad diverse activiteiten voor de kinderen. (Toolkids, koken, Kinderclub,
Aardigheidskunde)
CULTUUREDUCATIE
Het is nu nog niet bekend aan welke activiteiten we het komend schooljaar deel nemen.
Het wachten is op een definitief bericht van het Kunstbedrijf van de gemeente Arnhem.
Wij hebben jaarlijks een programma met kunst- en/of cultuuractiviteiten. (‘PR8’
Cultuurprogramma; Kröller Müller Museum, Introdans, Focus Filmtheater, theatergroep
Kwatta, Nederlands Openluchtmuseum, Het Gelders Orkest, Rozet en Museum Arnhem)
Via het Malburchtweetje verstrekken wij u de nodige informaties aan welke activiteiten de
groepen mogen deelnemen.
LUIZENCONTROLE
Na iedere vakantie vindt er een luizencontrole plaats. Dat gebeurt door een groepje ouders
o.l.v. juf Martine.
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6. JAARKALENDER
JAARKALENDER
Deze kalender is nog niet volledig. Er kunnen activiteiten toegevoegd worden. Via het
Malburchtweetje wordt u hierover geïnformeerd. Op de website en op “Social Schools” staat steeds
de up-to-date kalender. Op deze kalender treft u alle activiteiten aan. Het kan zijn dat door
“coronamaatregelen” deze kalender aangepast moet worden.
Mediation “de Gouden Weken”
Schoolreisjes groepen 1/2
Informatieavond groep 1 t/m 8
Begin naschoolse sportactiviteiten
‘Startgesprekken’
Kranslegging oorlogsmonument “de Bandijk”gr7 & 8
Week tegen pesten
Start Kinderboekenweek
Afsluiting Kinderboekenweek/Themaviering
Ouder kleutergym
Schoolontbijt
Schoolhandbaltoernooi groepen 5 t/m 8
Ouderavond op uitnodiging van leerkracht
Voorlopige adviesgesprekken groep 8
Scholenmarkt ouders leerlingen groep 8
Inloopochtenden
Pietengym
Sinterklaasfeest

5 t/m 23 september 2022
29 september 2022
14 september 2022
19 september 2022
13, 14, 15 september 2022
16 september 2022
26 september 2022
5 oktober 2022
14 oktober 2022
17 oktober2022
9 november 2022
16 november 2022
17 en 22 november 2022
17 en 22 november 2022
nog niet bekend
week van 21 november & week van 3 april 2022
21 en 22 november 2022
5 december 2022

Advent viering
Kerstviering
Kerstdiner

13 en 19 december 2022
22 december 2022
22 december 2022

‘Zilveren Weken’

9 januari tot en met 27 januari 2023

Eerste rapport

8 februari 2023

Carnaval

17 februari (tot 12 uur) 2023

Definitief adviesgesprekken groepen 8
Verkeerskunsten groepen 3 t/m 6
Week van de lentekriebels
Themaviering
Schoolvoetbaltoernooi groepen 7 en 8
Paasviering/brunch
Schoolreisjes groepen 3 t/m 7
Eindtoets groep 8
Schoolvoetbaltoernooi groepen 4 t/m 6
Kamp groep 8
Voorleeswedstrijd 7/8
Schoolfotograaf
Rapport mee

9 en 14 februari 2023
13, 14 en 16 maart 2023
de week van 20 maart 2023
27 maart 2023
29 maart 2023
6 april 2023
14 april 2023
18, 19 en 20 april 2023
10 mei 2023
9, 10 en 11 mei 2023
26 mei 2023

Sportdagen

week van 26 juni 2023

Oudergesprekken

29 juni en 4 juli 2023

Themaviering

4 juli 2023

Wisseldag
Afscheidsavonden groepen 8
Laatste schooldag

5 juli 2023
10 & 11 juli 2023
13 juli 2023

23 juni 2023

14

15
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