SCHOOLKALENDER 2022-2023

Gi-ga-groen!

GEEFT RICHTING AAN TALENT!
NIEUWSGIERIG • ONTWIKKELING • ZELFVERTROUWEN • WAARDERING

VOORWOORD

SCHOOLTIJDEN

VAKANTIES & VRIJE DAGEN

Voor u ligt de jaarkalender 2022-2023 van Het

Op beide locaties gelden dezelfde schooltijden:

Vakanties

Kompas. In deze jaarkalender staat belangrijke in-

maandag t/m vrijdag 8.30 tot en met 14.15 uur.

Eerste schooldag

22-8-2022

formatie over onze school. Op de eerste pagina’s

De leerlingen uit de groepen 1 en 2 mogen vanaf

Herfstvakantie

24-10-2022 t/m 28-10-2022

van de kalender vindt u praktische informatie om-

8.15 uur binnengebracht worden via de kleuterin-

Kerstvakantie

26-12-2022 t/m 06-01-2023

trent het komende schooljaar. Daarachter zijn de

gang. De kinderen vanaf groep 3 mogen alleen de

Voorjaarsvakantie

27-02-2023 t/m 03-03-2023

maandkalenders gevuld, voor zover ze bij het ma-

school in. Zo zorgen we ervoor dat het niet te druk

Pasen (Goede Vrijdag + 2e Paasdag)

07-04-2023 t/m 10-04-2023

ken van deze kalender al bekend waren. Op school

wordt in de school. Voor (korte) vragen aan de

Meivakantie (incl. Koningsdag)

24-04-2023 t/m 05-05-2023

gebruiken wij de Social Schools ouder app voor de

leerkracht, kunt u natuurlijk even meelopen. Om

Hemelvaartsdag

18-05-2023 t/m 19-05-2023

informatie die vanuit school gegeven wordt. De

8.30 uur starten wij met de les. Mocht u iets willen

Pinksterweekend

29-05-2023 t/m 30-05-2023

leerkracht plaats hier berichten op, zodat u een

vragen aan de leerkracht, dan kunt u na school-

Zomervakantie

10-07-2023 t/m 18-08-2023

beeld krijgt van wat er in de groep van uw kind(e-

tijd even binnenlopen of een bericht naar de leer-

ren) gebeurt. Er is een digitale agenda die u aan uw

kracht sturen via Social Schools of e-mail.

Studiedagen/middagen
vrijdag

23-09-2022

intekenen voor oudergesprekken of voor hulp bij

maandag

31-10-2022

activiteiten. Tevens ontvangt u de tweewekelijkse

vrijdag

24-02-2023

nieuwsbrief van Het Kompas met schoolinforma-

woensdag

15-03-2023

tie via deze app. Algemene informatie kunt u lezen

maandag

26-06-2023

vrijdag

16-09-2022

vrijdag

23-12-2022

Mocht u verder nog informatie nodig hebben,

vrijdag

21-04-2023

dan zijn we altijd bereid om uw vragen te beant-

woensdag

17-05-2023

woorden. We wensen u en uw kind(eren) een fijn

vrijdag

07-07-2023

digitale agenda kunt koppelen en waarmee u kunt

Alle groepen vrij

op onze website www.kompas-maarssen.nl waar u
ook de schoolgids vindt.

schooljaar toe!
Team van Het Kompas.

Kinderen om 12.30 uit

GYMLESSEN

ZIEK MELDEN

LUIZENCONTROLE

Alle groepen hebben één tot anderhalf uur gymnastiek in de week. Bij de gymlessen

Als uw kind ziek is, willen wij dit graag voor 08:00

Een aantal vrijwillige ouders controleert na iedere

heeft uw kind gymkleding nodig. Deze kan bestaan uit een sportbroek en een shirt

uur weten. U doet dit door een absentiemelding in

vakantie de kinderen. Extra hulp is vaak welkom.

of een gympakje. Om hygiënische redenen zijn sportschoenen noodzakelijk. De

social schools (via knop administratie) te plaatsen.

Wanneer bij controle blijkt dat uw kind luizen heeft,

gymschoenen van de kleuters (voorzien van naam) op de Buitenweg blijven op

Zonder berichtgeving, maken wij ons zorgen en

dan wordt u verzocht uw kind direct op te halen

school. De andere gymtassen gaan wekelijks mee naar huis. De gymlessen worden

nemen wij contact met u op. Het is dus belangrijk

en te behandelen om verdere besmetting tegen te

gegeven door Floris van der Horst, Mechiel van de Wetering en Wilco Kalkman.

dat wij de goede telefoonnummers hebben. Is er

gaan. Mocht u zelf constateren dat uw kind luizen

iets bijzonders aan de hand, wilt u dit dan toelich-

heeft, behandel hem/haar dan met luizenshampoo

ten door middel van een chatbericht?

en geef dit door aan de leerkracht van uw kind. Er

Gymdagen
Locatie Buitenweg

Locatie Het Dorp

wordt dan een extra controle uitgevoerd in de klas.
Groep 1/2A

woensdag en donderdag (speellokaal)

Groep 2B

woensdag en donderdag (speellokaal)

VERLOF AANVRAGEN

Groep 3B

woensdag (Huis ten Bosch)

Vanaf de leeftijd van 5 jaar zijn de kinderen leer-

NASCHOOLSE OPVANG

Groep 4A

woensdag (Huis ten Bosch)

plichtig. De school kan en mag hen geen vrijaf ver-

De naschoolse opvang voor onze school wordt ge-

Groep 5A

woensdag (Huis ten Bosch)

lenen buiten de periodes, die in het vakantieroos-

regeld via Kind&Co, Norlandia of Eigen & Wijzer.

Groep 6A

woensdag (Huis ten Bosch)		

ter zijn aangegeven. Wanneer verlof toch gewenst

U kunt rechtstreeks contact opnemen met deze

Groep 8A

woensdag (Klaroen)

is, vanwege geldige redenen zoals een huwelijk of

organisaties via onderstaande websites:

jubileum, dan moet u hiervoor een aanvraagfor-

kmnkindenco.nl + norlandia.nl + eigen-en-wijzer.nl

Groep 1/2C

vrijdag (Gaslaan)

mulier invullen. Dit formulier is te downloaden via

Groep 2/3D

maandag (Gaslaan)

de website of te verkrijgen bij de leerkracht van

Groep 4B

maandag (Gaslaan)

uw kind. Wij moeten in onze administratie aanto-

BETROKKENHEID

Groep 5B

maandag (Gaslaan)

nen waarom een leerling afwezig is. Verlof voor

Als ouder kunt u op diverse manieren helpen op

Groep 6A

woensdag (Huis ten Bosch)

meerdere dagen dient 8 weken van tevoren via

school. Veel activiteiten zijn zonder die hulp on-

Groep 6B

woensdag (Klaroen)

mail of een briefje te worden aangevraagd. Dit kan

mogelijk, daarnaast krijgen ouders op deze manier

Groep 7A

woensdag (Klaroen)

helaas niet via Social Schools. Dit verlof kan slechts

de gelegenheid betrokken te blijven bij het werk

Groep 7B

woensdag (Klaroen)

incidenteel en bij uitzondering na toestemming

op school. Naast dat de leerkrachten bij activitei-

Groep 8B

woensdag (Klaroen)

van de directie verleend worden.

ten hulp nodig hebben, is er ook een Ouderraad

Als leerlingen zonder opgaaf van reden of zonder

(OR) die verschillende activiteiten organiseert en

toestemming verzuimen van school, dan wordt dit

beroep op ouders doet bij de organisatie en uit-

genoteerd in het verzuimregister.

voering ervan.

Naast deze wekelijkse gymlessen worden er nog extra gymlessen gegeven.

OUDERRAAD (OR)
De ouderraad is een enthousiaste groep ouders die samen met de leerkrachten

Leden ouderraad Buitenweg:

MEDEZEGGENSCHAPSRAAD
(MR)

invulling geeft aan alle feestelijke activiteiten die op beide locaties van Het

Saskia Dikmans (Elke, Sara en Feline)

Iedere school in Nederland moet een medezeg-

Kompas gevierd worden.

Astrid Bruinsma-Eggink (Anna, Jasper en Mirte)

genschapsraad hebben. Via deze raad kunt u als

Fleur Kraneveld (Annemijn en Emma)

ouder of medewerker invloed uitoefenen op het

Wat doet de ouderraad?

Roxanne Angenent (Jinthe en Yfke)

beleid van de school. U kunt bijvoorbeeld mee-

De ouderraad helpt het leerkrachtenteam bij het organiseren van de volgende

Belinda Bronswijk (Stan)

beslissen over het schoolplan. De medezeggen-

activiteiten: startfeest (om het jaar), sportdag, sinterklaasviering, Kerstviering,

schapsraad (MR) heeft drie verschillende rechten:
Leden ouderraad Het Dorp:

Informatierecht: Het schoolbestuur moet de

Nienke Kikkert (voorzitter, Nola en Loïs)

medezeggenschapsraad tijdig alle informatie geven

Hoeveel tijd kost het?

Jolanda Sonneveld (secretaris, Jens en Jinte)

die de raad nodig heeft om goed te functioneren.

De ouderraad (OR) vergadert zes keer per jaar gezamenlijk, om-en-om op de

Maarten Fronik (penningmeester, Hidde en Floor)

Adviesrecht: Het schoolbestuur moet voorge-

twee locaties. Verder wordt er ieder jaar per activiteit een commissie ingesteld,

Marijke van Tienhoven (Fenna)

nomen besluiten voor advies voorleggen aan de

die bestaat uit een aantal leerkrachten en een aantal leden van de ouderraad.

Saskia Gierveld (Suus, Mare en Wieke)

medezeggenschapsraad.

Pasen, sport toernooien en de schoolreis.

Instemmingsrecht: Met bepaalde besluiten van

Per jaar help je dus mee met het organiseren van twee à drie activiteiten.

het schoolbestuur moet de medezeggenschapsContact

raad instemmen. Bijvoorbeeld bij de vaststelling

Lijkt het je leuk om via de OR de activiteiten te ondersteunen? Of heb je een

Leden medezeggenschapsraad:

vraag aan de OR? Spreek ons dan aan op school, of stuur een mail naar:

Oudergeleding:

or.kompas-maarssen@vechtstreekenvenen.nl

Michiel Overkamp

In de wet medezeggenschap op scholen is vastge-

Voor het bekostigen van alle activiteiten en de aanschaf van extra leermiddelen

Marnix Veldhuijzen

legd bij welk onderwerp welk recht van toepassing

en boeken vraagt de OR jaarlijks aan ouders een vrijwillige bijdrage. Deze ouder-

Tom Wiggers

is. In de MR van Het Kompas hebben drie ouders

bijdrage is zeer wenselijk, want zonder uw financiële steun kunnen de genoem-

of wijziging van de formatie van de school.

en drie leerkrachten zitting. De ouders en leer-

de activiteiten niet meer of slechts in beperkte mate worden uitgevoerd.

Personeelsgeleding:

krachten worden gekozen uit de genoemde gele-

Uw betaling kunt u doen via de rekening van de ouderraad van Het Kompas:

Annemieke Lieben

ding, die zij vertegenwoordigen.

NL51RABO0340135069 t.n.v. Ouderraad Het Kompas. In het begin van het

Hanno de Graaf

schooljaar ontvangt u via Social Schools een betaalverzoek. De ouderbijdragen

Anne van Duijn

Voor meer informatie:

worden geïnd en beheerd door de penningmeester van de ouderraad. Als u een

www.kompas-maarssen.nl of mail:

U-pas heeft, kunt u hier ook de ouderbijdrage mee betalen.

mr.kompas-maarssen@vechtstreekenvenen.nl

CONTACTGEGEVENS

GROEPSVERDELING

Protestants Christelijke Basisschool Het Kompas

Buitenweg		

Het Dorp

Groep 1/2A

Groep 1/2C

Locatie Buitenweg

Brenda Lisman (ma-wo)
Marike Noorman (do-vr)

Buitenweg 308

Groep 2/3B

Emma Dijkers (ma-vr)

3602 ZK Maarssen

Groep 4A

Sander Lindhout (ma-vr)

Tel: 0346 - 55 01 59

Groep 5A

Linda Ockeloen (ma-wo)*

Mirelle Tacoma (do-vr)
Groep 2/3D

Groep 6A

Bolensteinsestraat 9
3603 AZ Maarssen

Groep 8A

Tel: 0346 - 56 12 02

Annemarijn de Graaf (ma-di)
Anita van der Vaart (wo-vr)

Groep 4B

Anne van Duijn (do-vr)
Locatie Het Dorp

Femmie van der Schrier (ma-wo)

David Droogers (ma-wo)
Astrid Blaauwendraad (do-vr)

Lonneke Schuurman (ma-wo)

Groep 5B

Hanno de Graaf (ma-vr)

Aninca Deurloo (do-vr)

Groep 6B

Robin Weijers (ma-wo)

Annemieke Lieben (ma-do)
Cornée Heijstek (vr)

Brigitte Masmeijer (do-vr)
Groep 7A

Sandra Kuijsten (ma-di)
Sheila Schut (wo-vr)

Directie

Groep 7B

Yamin van der Meer (ma-vr)**

Monique Burgering: mburgering@vechtstreekenvenen.nl

Groep 8B

Danique van Rheenen (ma-vr)

directie.kompasbuitenweg@vechtstreekenvenen.nl
directie.kompasbolenstein@vechtstreekenvenen.nl
Interne Begeleiding
Petra van de Wijngaard - groep 1 t/m en 6B
pvdwijngaard@vechtstreekenvenen.nl
Tessa Huussen (tot 1 oktober 2022) - groep 6A en 7 t/m 8
thuussen@vechtstreekenvenen.nl
Anke van der Spil (vanaf 1 september 2022) - groep 6A en 7 t/m 8
avdspil@vechtstreekenvenen.nl
*

Tot aan de herfstvakantie vervangen door Esther van Wijnbergen.

** Yamin vervangt tot aan de kerstvakantie Jiske Stam en Femke Sloesarwij.

ORGANISATIE

ETEN EN DRINKEN

ADRESSEN

Vertrouwenspersonen

De Betere Basisschool

Tijdens de ochtendpauze eten en drinken we rond

Bestuur

Dhr. Ronald Blokland

Op Het Kompas werken we met de Betere Basis-

tien uur in de klas. Geeft u bij voorkeur groente/

Stichting voor Protestants Christelijk Primair

rjblokland@gmail.com

school. Er is een professionele cultuur waarbij ei-

fruit mee in een trommeltje voorzien van de naam

Onderwijs ‘Vechtstreek en Venen’

Tel: 0346 - 56 52 44

genaarschap en verantwoordelijkheid van ontwik-

van uw kind. En het drinken in een beker/ drinkfles.

Schepersweg 6d, 3621 JK Breukelen

kelingen bij het team liggen. Binnen deze structuur

Op woensdag hebben we een verplichte fruitdag,

Postbus 7, 3620 AA Breukelen

Mevr. Anja Bogaard

wordt gewerkt aan doelen die het coördinatieteam

op deze dag nemen alle kinderen fruit mee als tus-

Tel: 0346 - 26 48 47

Anja.bogaard@yahoo.com

(CT) opstelt. Leden van het CT begeleiden de leer-

sendoortje. Tijdens de lunchpauze eten/drinken

info@vechtstreekenvenen.nl

Tel: 06 - 15 63 14 47

teams (bestaande uit leerkrachten) bij het uitwer-

de kinderen gezamenlijk in de klas. U geeft zelf een

ken van de opdracht. In het CT zijn directie, zorg

gezonde lunch mee. In verband met allergische

Inspectie van het onderwijs

en leerkrachten vertegenwoordigd. De coördina-

reacties van medeleerlingen zijn etenswaren met

www.onderwijsinspectie.nl

Mevr. Gerda Mensink

toren zijn daartoe deels vrijgeroosterd van lesge-

pinda’s of noten zoals pindakaas niet toegestaan.

Vragen over onderwijs: 1400.

Email: gerdamensink@

niet bereikbaar tijdens vakanties

kpnmail.nl

vende taken.
Verjaardag en trakteren

Klachtmeldingen over seksuele intimidatie,

Tel: 0346 - 56 52 44

Het CT is als volgt samengesteld:

Als uw kind jarig is, mag hij/zij natuurlijk trakte-

misbruik of geweld

Tel: 06 - 45 79 49 86

Monique Burgering (directie) (ma-do)

ren op school. We vragen u dit klein, gezond en

Bij de vertrouwensadviseur via het contact-

niet bereikbaar tijdens vakanties

Petra van de Wijngaard (intern begeleider) (ma-do)

zonder pinda’s of noten te houden. Uitnodigingen

formulier op: www.onderwijsinspectie.nl

Diewertje Koning (coördinator) (di en vr)

voor feestjes horen erbij maar om teleurstellingen

Esther van Wijnbergen (coördinator) (do)

bij kinderen die niet worden uitgenodigd te voor-

GGD Regio Utrecht

Geschillencommissie

komen, worden de uitnodigingen niet op school

Postbus 51

Bijzonder Onderwijs

uitgedeeld.

3700 AB Zeist

Postbus 82324,

De Eureka! groep wordt begeleid door Femke

Tel: 030 - 608 6086

2508 EH Den Haag

Sloesarwij* en Cornée Heijstek. Deze groep komt

info@ggdru.nl

Tel: 070 - 386 1697

Eureka!

Klachtencommissie

info@gcbo.nl

bij elkaar op de donderdag. De groepen 1, 2 en
3 worden door Annemarijn de Graaf begeleidt.

Gemeente Stichtse Vecht

www.gcbo.nl

Postbus 1212
*

Tot aan de kerstvakantie vervangen door Sandra Kuijsten.

3600 BE Maarssen

Kalender ontwerp

Tel: 0346 - 14 0346

Nelleke van der Vaart
www.veekstudio.nl

ma

week 35

week 36

week 37

week 38

week 39

29-8

5

12

19

26

• Muziekcarrousel gr. 5

Snoeien doet bloeien! Daar weet

• Schoolfotograaf DO
• Startgesprekken
volgens eigen rooster

di

30-8 •

Startdienst 		

6

volgens eigen rooster

Schoolfotograaf BUI

13

20

en struiken licht snoeien. Maar ook blauwe regen,

27

13.30 - 14.15

wo

do

31-8

1

7

Schoolfotograaf BUI

14

8

15

19.00 - 20.30

Schoolfotograaf DO

Start Leerorkest groep 6

2

9

16

21

28

Start kinderpostzegels

Einde kinderpostzegels

22

29

23

30

Informatieavond BUI
nieuw schooljaar

vr

omdat die anders andere planten overwoekert. En
dat geldt ook voor klimplanten die in de dakgoot
doorgroeien.

nieuw schooljaar
Schoolfotograaf DO

Sportdag tot 12.30

Studiedag

za

3

10

17

24

zo

4

11

18

25

Wies wel raad

mee. In de zomer kun je bijvoorbeeld fruitbomen

Startgesprekken

• Informatieavond DO
19.00 - 20.30

SEPTEMBER 2022

week 39
ma

week 40

week 41

week 42

week 43

week 44

3

10

17 • Groep 5A en 6

24

31

OKTOBER 2022

herdenkingsmonument Goudestein
• Mediawijsheidweek/
Techniekmiddag

di

11

4

18

Studiedag

25

Groep 5B herdenkings-

wo

5

Leesboekpromotie DO

monument Goudestein

12

19

26

13

20

27

• Dag van de leerkracht
• Start kinderboekenweek Gi-ga-groen!

6

do

Techniekdag voor

vr

za

1

Leesboekpromotie BUI

groepen 7 en 8

7

14

21

28

In the spotlight groep

Einde kinderboeken-

1/2A en 1/2C

week

8

15

22

29

Herfstvakantie
t/m 30 oktober

Een groen dak vangt water op, biedt voedsel voor
zo

2

9

16

23

30

insecten en is verkoelend.

Levi, Yfke en

Jinthe hebben zo’n schuurdak en zorgen zo
voor een gezonde en prettige leefomgeving!

week 44
ma

di

1

week 45

week 46

week 47

week 48

7

14

21

28

8

15

22

29

NOVEMBER 2022

• Kunstenaar E. Pullens
groep 1/2C en 2/3D

• Leesboekpromotie DO

• Deze week luizen-

• Tien minuten-

controle

wo

2

gesprekken

9

16

Leesboekpromotie BUI

23

30

Kunstenaar E. Pullens
groep 1/2A en 2/3B

Kunstenaar met de
iPad in groep 7A en 7B

Thema ouderavond

do

3

10

17

24

Wandelen met de

vr

4

Polderwachter

Uitloop tien minuten-

groep 6A en 6B

gesprekken

11

18

25

In the spotlight

Wist je dat kamerplanten

groep 6A en 6B

za

5

12

stofdeeltjes afnemen en
19

26

schadelijke stoffen afbreken?
En dat ze kooldioxide omzetten
in zuurstof? En ze verbeteren
ook nog eens de luchtvochtig-

zo

6

13

20

27

heid in je huis!
Doe als

Lisa en neem een

plant in huis!

week 48
ma

week 49

week 50

week 51

week 52

5

12

19

26

Mediawijsheidweek/
Techniekmiddag

Sinterklaas

Tweede Kerstdag

DECEMBER 2022

Zwerfafval verontreinigt de bodem en het water.
Ook trekt het muizen en ratten aan. En vogels eten

6

di

13

20

27

ervan of raken verstrikt in zo’n mondkapje bijvoorbeeld.
Gelukkig ruimte

wo

do

1

7

14

21

28

8

15

22

29

Kerstviering avond

vr

2

9

16

23

30

Kinderen vrij om 12.30

za

3

10

17

24

Kerstvakantie
t/m 8 januari

zo

4

11

18

25

Eerste Kerstdag

31

Mette het op!

week 52
ma

week 1

week 2

week 3

week 4

week 5

2

9

16

23

30

JANUARI 2023

• Bezoek Historische
kring groep 8A

Kijk

• Dansles groep 2/3A

Noah eens sproeien!

Het is super leuk om samen
di

3

10

17

24

31

met je klas een moestuin te
onderhouden: vele handen

wo

4

11

Bezoek Slot Zuylen

maken licht werk en iedereen

groep 4A

geniet van de oogst! (Als je van

18

25

Start voorleesdagen in
de school

do

5

12

19

26

Start poëzie

vr

6

13

20

27

In the spotlight
groep 7A en 7B

za

zo

1

7

14

21

28

8

15

22

29

groente houdt tenminste...)

week 5
ma

week 6

week 7

week 8

week 9

6

13

20

27

Mediawijsheidweek/
Techniekmiddag

di

wo

1

7

14

Leesboekpromotie BUI

Leesboekpromotie DO

8

15

21

28

22

Bezoek Vechtstreekmuseum groep 7A

do

vr

2

3

9

16

Gastles erfgoed

Bezoek Vechtstreek-

groep 8A

museum groep 7B

1e rapportfolio online

10

17

24

23

Wist je dat als je gemaaid gras laat liggen,

In the spotlight

za

groep 2/3BUI en 2/3DO

Warme truiendag

4

11

Studiedag

18

25

Voorjaarsvakantie
t/m 5 maart

zo

5

Roos haar gras is gi-ga-groen!

12

19

26

het de bodem beschermt tegen kou en
warmte en het uitdroging voorkomt?!
Behalve als het gras nat is, dan gaat het rotten.

FEBRUARI 2023

week 10

week 11

week 12

week 13

ma

6

13

20

27

di

7

14

21

28

week 9

MAART 2023

• Leesboekpromotie 		
school
• Uitloop tien minuten-

Mediakunst

gesprekken
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groep 3A en 4A

22

29

Kunstenaar kriebel-
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Studiedag

pootjes groep 3A en 4A
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31

In the spotlight

In the spotlight

groep 1/2B en 1/2D

groep 5A en 5B

Tien minutengesprekken
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25
Als je van een nette tuin houdt, zoals

Stan, dan

kun je een kruidenbak maken. Let wel op: de meeste
kruiden houden niet van natte grond, zorg dus dat
zo
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19

26

het water goed weg kan en meng wat zand door de
aarde. Kruiden met houtige takjes zoals rozemarijn
en tijm, houden van de zon.
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week 14

week 15

week 16

week 17
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Mediawijsheidweek/
Tweede Paasdag

APRIL 2023

Afval scheiden is gi-ga-goed voor het klimaat.

Techniekmiddag

Er hoeven bijvoorbeeld minder bomen gekapt te
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25

worden voor papier en we hoeven minder aardolie
te winnen voor plastic.
Goed bezig

Mediakunst
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groep 3B en 4B

Cito groep 8
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In the spotlight
Cito groep 8

groep 4B

do
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Paasviering

Schoolreis

Cito groep 8

Koningsdag
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Koningsspelen tot 12.30

Goede Vrijdag
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Meivakantie t/m 7 mei
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Eerste Paasdag

16

23

30

Moederdag

Senna, Sarah en Olivia!
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week 18

week 19

week 20
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week 21

week 22

22 • Kamp groep 8B

29

MEI 2023

• Voorstelling Zimihc 		
groep 7A en 8A

Zaai of plant biologische en enkelvoudige bloemen.

• Start schoolmuziekproject

Tweede Pinksterdag

Dat zijn bloemen die stampers en meeldraden hebben. In de stamper zit nectar en aan de meeldraden

di
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zit stuifmeel. Dit zijn hele belangrijke voedselbronnen voor bijen en insecten. Wat heeft
schooltuin staan?
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Kamp groep 8B

Vrije dag

31
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Kerkenpad groep 7

Studiedag

Kamp groep 8A en 8B
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Hemelvaartsdag

Kamp groep 8A

19

26

12

• In the spotlight
groep 4A
• Verkeersexamen gr. 7
Vrije dag

• Kamp groep 8A
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Eerste Pinksterdag

Julia in de

week 22
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week 23

week 24
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week 25

week 26
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JUNI 2023

• o.v.b. adviesgesprekken groep 7

• Kruidenexcursie

• Wenmoment

groep 8

13.30 - 14.15

• Avondvierdaagse

6
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20

Studiedag

27

• Leesboekpromotie 		
school

Bezoek Fort Maarsse-

• Avondvierdaagse

7

wo

veen groep 6B

14

21 •

Bezoek aan

28

Willie Wurm
groep 1/2A en 2/3B
• Buitenplaats Doornburgh groep 8B

Avondvierdaagse

do
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8•

Bezoek Museum

15

22

• Bezoek Fort Maarsseveen groep 6A
• Musical groep 8B

29

Vredegoed groep 5A
• Opera op school
groep 1/2A en 2/3B
• Avondvierdaagse

vr
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9

Musical groep 8A
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Opera op school
groep 1/2C en 2/3D
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2e rapportfolio online
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Luuk heeft zijn moestuin in bakken. Dat is super slim! Want zo kun je je
zo
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groente apart houden en heb je minder last van onkruid. Zaden waaien

namelijk minder makkelijk in een bak. Het kweken in een moestuinbak
scheelt je dus heel veel onkruid wieden!
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week 29

week 30

week 31
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JULI 2023

Mediawijsheidweek/
Techniekmiddag
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7 Laatste schooldag,
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Borrel voor ouders
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alle kinderen 12.30 vrij
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John, bevat

Zomervakantie

Het 3-kleurige viooltje, in de tuin van

t/m 13 augustus

o.a. vitamine C voor een goede weerstand. Heel vroeger

9
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30

werd de plant al gebruikt bij jeuk, zweren, huiduitslag
én de spijsvertering en later kwam daar de verzachtende invloed op de luchtwegen bij. Goed om te (w)eten
dus!
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week 35
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AUGUSTUS 2023

Eerste schooldag!
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Informatieavond DO 		
nieuw schooljaar
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Informatieavond BUI
nieuw schooljaar
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Vivian eet graag een appel, en dat is goed voor het milieu!
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Groente en fruit zijn minder belastend voor het milieu dan vlees en zuivel.
Let wel op waar je fruit vandaan komt. Een Pink Lady-appeltje uit Australië
kost natuurlijk veel meer brandstof dan een Elstar uit eigen land.
Snoep gezond, eet een Nederlandse appel!

