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Beste ouders en verzorgers,
Voor u ligt de activiteitenkalender van CBS De Kiel voor het
schooljaar 2021 - 2022. Deze kalender bevat data van activiteiten die al voor het starten van het schooljaar bekend waren. Op
de kalenderpagina’s vindt u praktische en belangrijke informatie.
Het kan natuurlijk voorkomen dat een datum onjuist is of
gewijzigd wordt, bijvoorbeeld vanwege ziekte of andere omstandigheden. Wilt u zo vriendelijk zijn om onjuistheden aan ons door
te geven?
Naast deze jaarkalender ontvangt u om de week op donderdag
onze nieuwsbrief. Hiermee informeren we u over actuele zaken

en onderwerpen. Ook de eventuele wijzigingen in de jaarkalender
vindt u hierin.
Alle schoolse zaken die jaarlijks niet of nauwelijks veranderen,
staan in onze schoolgids. Deze kunt u vinden op onze website
www.cbsdekiel.nl. Informatie over onze schoolvereniging FIERS
vindt u op de website www.fiers.nu.
Mede namens mijn collega’s wens ik u en uw kinderen een heel
goed en bovenal leerzaam schooljaar 2021 - 2022 toe!

Petricia Hepping
Directeur

Aanmelden/inschrijven
Ouders kunnen hun kinderen vanaf hun derde
verjaardag aanmelden/inschrijven bij de school door
contact op te nemen met de directeur. Ze kunnen bij
haar terecht voor informatie over het onderwijsaanbod
of een rondleiding. Ook kunnen ze aan hem hun
specifieke vragen stellen.

Wij zijn Fiers

CBS De Kiel is onderdeel van FIERS, de overkoepelende
vereniging voor Protestants Christelijke Scholen in de
Gemeente Coevorden.

Schoolvereniging
FIERS is afgeleid van het Engelse Force; kracht. Wij staan samen
als vereniging krachtig in de samenleving. Ook staat FIERS voor
het Drentse fier, wat trots betekent. Want trots zijn we op al
onze leerlingen.

Over FIERS
FIERS is de overkoepelende vereniging voor Protestants
Christelijke scholen in de Gemeente Coevorden. Onze scholen
hebben hun krachten gebundeld om te kunnen excelleren.
De Christelijke identiteit is richtinggevend voor de normen en
waarden van waaruit we handelen. Wij bieden kinderen een
veilige en uitdagende leergemeenschap waar ieder kind zich
persoonlijk kan ontwikkelen en naar het volle vermogen kan leren.

Onze ambitie en visie
We gaan voor excellente scholen. Dit zijn scholen die naar de
beoordeling van de onderwijsinspectie hoogwaardig onderwijs
bieden. Zelf hebben wij uiteraard ook een eigen visie daarop.

Met excellente scholen bedoelen wij scholen met de volgende
kenmerken:
• We bieden een veilige leeromgeving.
• Ieder kind kan zich maximaal ontplooien op zijn eigen
niveau.
• Leerlingen en ouders worden gezien.
• Ouderparticipatie is vanzelfsprekend.
• Medewerkers werken vanuit passie en vakmanschap.
• Leerlingen kunnen meedenken en -beslissen over
zaken die hen direct aangaan.
Zo kan uw kind zich ontwikkelen tot een kritisch denker met een
onderzoekende houding, zich bewust van zijn of haar omgeving
met een sterk verantwoordelijkheidsgevoel.

Visie & Missie

Alle kinderen moeten kansen krijgen zich optimaal
te ontplooien en te ontwikkelen.
• Daarom werken we aan een klimaat waarin ze met plezier
naar school gaan.
• Daarom laten we hen voelen en weten dat ze gewaardeerd en
geaccepteerd worden zoals ze zijn.
• Daarom ligt de kennis die we overbrengen dichtbij hun belevingswereld.

Relatie, veiligheid, competentie en autonomie zijn
basisbehoeften waarbinnen mensen zich goed
voelen.
• Daarom werken we aan een schoolklimaat waar kinderen zich
veilig voelen.
• Daarom geven we vertrouwen.
• Daarom zorgen we ervoor dat elk kind het gevoel heeft zich te

ontwikkelen en grip krijgt/heeft op de leerstof.
• Daarom geven we kinderen invloed op wat er gebeurt, leren
we ze zelfstandig werken en keuzes maken.
• Daarom gaan we uit van het kind, stemmen af op de behoefte,
stimuleren talenten en ondersteunen waar nodig.
• Daarom leren we kinderen leren: met elkaar en van elkaar, in
een uitdagende leeromgeving, actief en betrokken in betekenisvolle situaties en met hoofd, hart en handen.

Missie
Onze missie is een school te zijn waar op basis van persoonlijk
contact en in samenwerking met ouders en verzorgers het beste
uit kinderen gehaald wordt. Zo willen we kinderen kennis en
vaardigheden aanbieden om zich nu en in de toekomst een goede
plek in de maatschappij te kunnen verwerven en een bijdrage te
kunnen leveren aan onze samenleving.

CBS De Kiel - groot in aandacht
Onze school wil graag de school zijn voor de kinderen
van De Kiel en de directe omgeving. Wij zijn een onderdeel van het dorp. Naast het bieden van ontwikkelingsmogelijkheden en verzorgen van onderwijs aan kinderen
betrekken wij ouders, buurtbewoners bij onze school.
Dit komt onder andere tot uiting door het betrekken van
tal van personen bij vieringen en andere activiteiten van
de school en doordat talrijke vrijwilligers actief zijn.
Wij worden geïnspireerd in ons werken en handelen door
de Bijbel en onze waarden en normen zijn daarvan
afgeleid.

Aansluiten bij de behoeften van ieder kind
CBS De Kiel is een kleinschalige school, maar groots
in aandacht. Elk kind is voor ons uniek. We leren onze
leerlingen om te leren. Wij leren met elkaar en van elkaar
in een uitdagende leeromgeving. Leerlingen zijn actief en
betrokken in een betekenisvolle situatie, met hoofd, hart
en handen.
We bieden onze leerlingen maatwerk, zodat iedere leerling zich kan ontwikkelen naar zijn of haar mogelijkheden.
De leerkrachten zorgen ervoor dat ze de leerlingen goed
kennen, zodat de leerlingen goed gevolgd worden in
hun ontwikkelproces. Wij realiseren passende ondersteuning. De ondersteuning kan gericht zijn op leerlingen
die wat minder kunnen, maar ook op leerlingen die
meer kunnen.

Gepersonaliseerd leren
Op C.b.s. de Kiel realiseren wij gepersonaliseerd onderwijs. Dat
betekent dat de leerling centraal staat in het onderwijsproces.
Gepersonaliseerd leren gaat over het bieden van unieke, op
individuele leerlingen toegespitste leerprocessen. De basis van
gepersonaliseerd leren is een persoonlijk profiel waarin het leertempo, het niveau en de sterke en zwakke punten van de leerling
worden vastgelegd. Op basis daarvan worden de instructies en
opdrachten aangepast voor die specifieke leerling. Het kan zijn
dat leerlingen daarbij worden verdeeld in vooraf vastgestelde
leertrajecten, die het beste aansluiten bij waar ze op dat moment
staan.

Extra ondersteuning
In onze manier van onderwijs is extra ondersteuning snel te
realiseren. De leerling krijgt extra ondersteuning van de groeps-

leerkracht en/of onderwijsassistent. Samen met u als ouder
kijken we naar wat uw kind nodig heeft om zich te ontwikkelen.
Onze intern begeleider wordt daarbij betrokken. Het evalueren
en stellen van nieuwe doelen en acties is een terugkerend
onderdeel binnen ons gehele onderwijs.

Plezier

Eigenaarschap

Manifesto

We leren de leerlingen om zelf na te denken over wat ze willen
leren en op welke manier ze dit willen leren. Niet iedereen leert
op dezelfde manier. Wij ondersteunen leerlingen in de weg naar
zelfstandigheid, stemmen af op de behoefte en stimuleren
talenten. Door de leerlingen verantwoordelijkheden over hun
eigen leerproces te geven, zullen ze zich ontwikkelen tot
kritische denkers met een onderzoekende houding!

Manifesto is een bovenschoolse plusklas voor hoogbegaafde
kinderen uit de groepen 5 t/m 8. De plusklas is een uitbreiding
van ons aanbod op de negen scholen om aan de onderwijsbehoeften van alle kinderen te kunnen voldoen.

Om het beste uit een kind te halen werken we aan een schoolklimaat waar kinderen zich veilig voelen en het naar hun zin
hebben. Wanneer kinderen met plezier naar school gaan zijn
ze in staat het beste uit zichzelf te halen.

Ontdekklas
De ontdekklas is een bovenschoolse klas voor kinderen uit de
groepen 6 t/m 8 die het prettig vinden iets met hun handen te
doen. Voor de inrichting van deze ontdekklas werken wij samen
met externen zoals bijvoorbeeld het Voortgezet Onderwijs.

Personeel
De schoolkring is een klankbordgroep van
ouders waarmee de school het schoolbeleid
bespreekt. De medezeggenschapsraad
functioneert als formeel orgaan dat het
beleid op school niveau voorziet van instemming of advies. De schoolkring bestaat uit:

Schoolkring
Petricia Hepping
Directeur

Tineke van Dijk
Intern begeleider

Jeannet Feijen
Leerkracht

Anika Mulder
Leerkracht

Soraya Luttmer
leerkracht

Marlien Vedelaar
Denise van Hoeven
Tjitske Bosman
Tabitha Eisses

Medezeggenschapsraad
Voorzitter
Rogier Vedelaar
Anika Mulder
De activiteitencommissie (AC) organiseert
en helpt bij allerlei activiteiten. Deze commissie bestaat uit een aantal ouders en een
leerkracht. De namen van de AC-leden zijn:

Margriet Planting
Leerkracht

Mirthe Stalknecht
Orthopedagoog Fiers

Bert Dam
Conciërge

Jordy Tent
Onderwijsassistent

Activiteitencommissie
Ouders
Tabitha Eisses
Teamlid
xx
GMR lid

Vakanties en vrije dagen
Buitenschoolse opvang
Onze school is voor de buitenschoolse opvang
aangesloten bij Kids First te Schoonoord. Informatie
hierover vindt u in de folders die op school verkrijgbaar
zijn of via telefoonnummer 0591 - 382 412.
We werken met een continurooster. Dit betekent dat
allle leerlingen op school overblijven. We starten om
8.30 uur en eindigen om 14.30 uur. Op woensdag zijn
de kinderen om 12.30 uur vrij.

Vakantierooster

Vrije dagen

Herfstvakantie

18 oktober 2021 t/m 22 oktober 2021

Woensdag 8 september 2021 hele dag

Kerstvakantie

24 december 2021 t/m 7 januari 2022

Vrijdag 3 december 2021 ‘s middags

Voorjaarsvakantie

21 februari 2022 t/m 25 februari 2022

Pasen

Schooltijden

Begintijd

Eindtijd

Groep 1 - 8

Groep 1 - 4

Groep 5 - 8

Maandag

8.30 uur

14.30 uur

14.30 uur

Vrijdag 24 december 2021 hele dag

Dinsdag

8.30 uur

14.30 uur

14.30 uur

15 april 2022 t/m 19 april 2022

Vrijdag 11 februari 2022 hele dag

Woensdag

8.30 uur

12.30 uur

12.30 uur

Meivakantie

2 mei 2022 t/m 6 mei 2022

Dinsdag 19 april 2022 hele dag

Donderdag

8.30 uur

14.30 uur

14.30 uur

Pinksteren

6 t/m 8 juni 2022

Vrijdag 22 april 2022 ‘s middags

Vrijdag

8.30 uur

11.45 uur

14.30 uur

Zomervakantie

18 juli 2022 t/m 26 augustus 2022

Woensdag 27 april 2022 hele dag

Toezicht

Dinsdag 7 juni 2022 de hele dag

Vanaf een kwartier voor aanvang van de lessen is er toezicht op
het plein. Zorg er daarom voor dat uw kinderen niet te vroeg op
school zijn.

Woensdag 8 juni 2022 de hele dag
Maandag 27 juni 2022 de hele dag
Vrijdag 15 juli 2022 ‘s middags

Regels & protocol

Iedereen moet zich binnen en buiten de school veilig kunnen
voelen. Daarom hanteren wij op De Kiel één basisregel:
Je gaat zo met een ander om, zoals jij wilt dat een ander met
jou omgaat

Schoolregels

Protocol Sociale Veiligheid

Overzicht, ruimte en rust zijn belangrijk binnen onze school.
Daarom zijn er duidelijke spelregels voor leerlingen, leerkrachten
en ouders.

Ieder kind moet zich veilig voelen op onze school en zich optimaal
kunnen ontwikkelen. Daarom heeft De Kiel een Protocol Sociale
veiligheid.

We hanteren hierbij drie kapstokregels:
1. Voor groot en klein zullen we aardig zijn.
2. We zullen goed voor de spullen zorgen, dan zijn ze weer
te gebruiken morgen.
3. De school is van binnen een wandelgebied, buiten hoeft
dat lekker niet.

Het volledige protocol en hoe wij om gaan met sociale veiligheid
staat in de schoolgids

Afspraken
Extra verlof voor vakantie
Volgens de leerplichtwet mag alleen buiten de officiële
schoolvakanties vrij worden gegeven als door de aard
van het beroep van een van de ouders het gezin niet
tenminste twee weken tijdens de schoolvakanties met
vakantie kan.

Vrijwillige ouderbijdrage

Leerplicht

Buitengewoon verlof

We vragen ouders/verzorgers om een vrijwillige ouderbijdrage
voor de kosten die niet door de overheid worden vergoed.
Voordat het schooljaar begint ontvangen ouders en verzorgers
een overzicht waarop zij kunnen aangeven welke onderdelen zij
willen ondersteunen.

In de Leerplichtwet is vastgelegd dat ieder kind vanaf 5 jaar naar
school moet. Het is de taak van de ouders ervoor te zorgen dat
hun kind iedere dag naar school gaat. Als een kind zonder
melding afwezig is, wordt contact met de ouders opgenomen.
Bij geregeld terugkerende absentie, wordt contact met de
ouders opgenomen om het te bespreken. Ouders kunnen
door de leerplichtambtenaar worden aangesproken en er kan
een proces-verbaal worden opgemaakt. De school is wettelijk
verplicht om niet toegestaan verzuim te melden aan de leerplichtambtenaar.

Soms zijn er omstandigheden waarvoor kinderen buitengewoon
verlof krijgen.
Hiervoor zijn regels opgesteld en deze gelden alleen als er
sprake is van:
• bepaalde religieuze feestdagen
• de onmogelijkheid in schoolvakanties met vakantie te gaan
• andere gewichtige omstandigheden, zoals een begrafenis,
huwelijk van familie,
• gezinsuitbreiding en verhuizing

Melding ziekte en absentie
Als een kind ziek is of om andere redenen niet op school komt,
dan horen we dit graag vóór aanvang van de lessen.

Groepsindeling

maandag

dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag

Onderbouw

Juf Jeannet

Juf Jeannet

Juf Jeannet

Juf Anika

Juf Anika

Bovenbouw

juf Margriet

juf Margriet

Juf Margriet

Juf Soraya

Juf Soraya

Juf Petricia
Juf Tineke

De even weken op dinsdag
De oneven weken op donderdag
Intern begeleider op woensdag
Vakleerkracht gym op de donderdagen

Meester Jordy

Maandag, dinsdag en woensdag

Ontwikkeling
Wat maakt de Kiel zo bijzonder?
Elke leerkracht kent elke leerling en andersom. We zijn
een kleinschalige school. Door de kleinschaligheid zijn
de lijnen kort en kunnen we snel iets organiseren,
bijvoorbeeld spontaan naar het bos of gelijk iets wat
speelt ondernemen in de klas. We beleven graag een
uitje dat past binnen onze thema’s.
Ouders spelen een belangrijke rol binnen ons onderwijs.
Ook de dorpsbewoners van de Kiel zijn belangrijk, we zijn
een verbindende factor binnen het dorp.
Wij werken intensief samen met CBS de Slagkrooie,
onze partnerschool. De leerkrachten maken gebruik van
elkaars talenten en expertise. Onze leerlingen profiteren
hiervan, door af en toe mee te draaien met het
lesprogramma.

Wij leren door ervaren en doen/Moestuin

EDI-model

Kinderen leren overal en altijd. Op onze school werken wij
thematisch. Er is van vakantie tot vakantie een ander thema,
waarin de leerlijnen centraal staan. Onze methoden gebruiken wij
om ons aanbod vorm te geven. Wij vinden het enorm belangrijk
dat onze kinderen niet alleen achter een tafel en uit een werkboek les krijgen. We laten leerlingen ontdekken en ervaren.
We hebben bijvoorbeeld een moestuin op ons plein waarin we
samen met dorpsgenoten aan het werk zijn. De leerlingen leren
over gezonde voeding, de groei van gewassen en het onderhouden van de tuin. Wanneer we kunnen oogsten, delen we dit
met het dorp.

Het didactisch handelen van onze leerkrachten is heel belangrijk
voor de ontwikkeling van onze leerlingen. Wij waren afgelopen
schooljaar en zijn komend schooljaar bezig om het instructiemodel ‘EDI’ eigen te maken. EDI staat voor expliciete directe
instructie. Wij geven waar kan les volgens deze vaste structuur.
Wij wisselen als teamleden onderling ideeën uit en ondervinden
dat deze manier van instructie geven veel oplevert voor ons als
leerkracht en voor onze leerlingen.
Een goede les heeft een duidelijk doel dat concreet omschrijft
wat de leerlingen aan het eind van de les weten en kunnen.
Tijdens de les controleren we voortdurend of de leerlingen de
lesstof begrijpen. Wij kunnen op deze manier effectieve feedback geven aan de leerling als er fouten gemaakt worden of als

het juist enorm goed gaat. Effectieve feedback heeft bewezen
effect op de leerresultaten van leerlingen. Tijdens een EDI-les
zijn de leerlingen voortdurend actief betrokken. Wij benutten de
coöperatieve werkvormen en bewegend leren om onze lessen
actief te houden.

Nieuwe rekenmethode
Afgelopen schooljaar hebben wij als team onderzocht welke methode goed bij onze school en onze leerlingen past. Wij hebben
gekozen voor de methode ´Pluspunt 4´. Deze methode is voor
groep 1 t/m 8. Dit schooljaar gaan we starten met de methode.
We willen de methode goed implementeren, daarom zullen we
hierin geschoold moeten worden. We zullen alle mogelijkheden
van de methode gaan ontdekken.

Ontwikkeling (vervolg)

Nieuw rapport Portfolio

Gesprekken met Ouder en Kind

Het rapport komt dit jaar in een nieuw jasje en heet vanaf volgend
jaar ‘Portfolio’. Het portfolio krijgt een leerling-, leerkracht- en
oudergedeelte. In het leerling gedeelte zullen we met de leerling
in gesprek gaan om zo de onderwijsbehoeften van ieder kind zo
goed mogelijk in beeld te krijgen. Daarnaast zult u leerlingenwerk
terugzien in de portfoliomappen. In het leerkracht gedeelte blijft
u op de hoogte van de schoolse resultaten. In het oudergedeelte
willen we u betrekken bij de ontwikkeling en vragen wij u om uw
kind te complimenteren.

Vorig schooljaar zijn we gestart met ouder-kind gesprekken.
In het eerste gesprek met de leerkracht zult u als ouder en kind
veel aan het woord zijn. We vinden dat uw informatie van belang
is om uw kind in het onderwijsproces goed te begeleiden.
De andere tien-minuten gesprekken mogen de kinderen vanaf
groep 5 mee.

Augustus 2021
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31

maandag

dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag

zaterdag/zondag

2

3

4

5

6

7/8

12

13

14/15

• Kaylee jarig

32

9

33

16

17

18

19

20

21/22

34

23

24

25

26

27

28/29

2

3

4/5

35

10

11
• Bert Jarig

• Eerste schooldag

• Oud papier

30
• Schoolfotograaf

31
• Informatiemiddag

1
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35

maandag

dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag

zaterdag/zondag

30

31

1

2

3

4/5

9

10

11/12

17

18/19

24

25/26

• Info

36

6

37

13

38

20

39

7

8

14

• Peutergym
9.00–10.00 uur
op de Slagkrooie

• Merih jarig
• Ouderochtend,
8.30 uur staat de
koffie klaar op de
Slagkrooie

• Studiedag,
alle leerlingen hele
dag vrij

15

16
• Info

• Bewegend leren dag

21

22

• Prinsjesdag

• Start Nationale
Sportweek

23
• Oud papier

27

28

29

• Ouder-kindgesprekken

• Ouder-kindgesprekken

• Kinderpostzegelactie
• Sebastiaan en Lisanne
jarig

• Einde
Nationale Sportweek

30
• Info

1
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39

40

41

42

43

maandag

dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag

zaterdag/zondag

27

28

29

30

1

2/3

7

8

9/10

14

15

16/17

21

22

23/24

• Peuterochtend
op de Slagkrooie
• Anouk jarig

4
• Dierendag

5
• Dag van de leraar

11

6
• Kinderboekenweek
6 t/m 17 oktober

12

• Juf Margriet jarig

13
• Voorleesmiddag voor
peuters en kleuters

18
• Herfstvakantie

19
• Herfstvakantie

25

20
• Herfstvakantie

26

• Info

• Herfstvakantie
• Oud papier

27

• Herfstvakantie

28

• Herfstvakantie

29

30/31
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44

maandag

dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag

zaterdag/zondag

1

2

3

4

5

6/7

11

12

13/14

18

19

20/21

25

26

27/28

• Juf Soraya jarig
• Dankdag

45

8

46

15

47

22

48

29

9

• Ouderochtend,
8.30 uur staat de koffie klaar op de Kiel
• Info

10

• Peutergym
9.00 –10.00 uur
op de Slagkrooie

• Feline jarig
• Sint Maarten

16

17
• Info

23

24
• Oud papier

• Muziek op Schoot
9.30 -10.30 uur
op de Slagkrooie

30

1

• 1e advent (zo)

2

3

4/5
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48

maandag

dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag

zaterdag/zondag

29

30

1

2

3

4/5

• Info

49

6

50

13

51

20

52

27

7

8

• Sinterklaasfeest, leerlingen 11.45 uur vrij

9

10

11/12

16

17

18/19

23

24

25/26

• Laura jarig

• Muziek op Schoot
9.30 -10.30 uur
op de Slagkrooie

14

15
• Oud papier
• Info

• Muziek op Schoot
9.30 -10.30 uur
op de Slagkrooie

21

22

• Kerstfeest

• Kerstvakantie

• 1e Kerstdag (za)
• 2e Kerstdag (zo)

28
• Kerstvakantie

29
• Kerstvakantie

30
• Kerstvakantie

31
• Kerstvakantie
• Oudjaarsdag

1/2
• Kerstvakantie
• Nieuwjaarsdag (za)

Januari 2022
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1

maandag

dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag

zaterdag/zondag

3

4

5

6

7

8/9

• Kerstvakantie

• Kerstvakantie

2

10

3

17

4

24

5

• Kerstvakantie

11

• Kerstvakantie

12

• Kerstvakantie

13

14

15/16

20

21

22/23

27

28

29/30

3

4

5/6

• Muziek op Schoot
9.30 -10.30 uur
op de Slagkrooie
• Ouderochtend –
Jaaropening, 8.30 uur
(koffie klaar) op de Kiel

18

• Kerstvakantie

• Peutergym
9.00 –10.00 uur
op de Slagkrooie

19
• Info

25

• Esmee jarig

26
• Nationale voorleesdagen t/m 5 februari

31

1

2

• Oud papier

Februari 2022

Groot
in aandacht

5

maandag

dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag

zaterdag/zondag

31

1

2

3

4

5/6

• Info

6

7

8

9

7

8

9

• Matilde jarig (za)

10

11

12/13

18

19/20

25

26/27

• Joey jarig
• Studiedag,
alle leerlingen hele
dag vrij

14

15

16

• Portfolio mee

17
• Julianne jarig
• Peuterochtend
op de Slagkrooie

• Info
• Ouder en kind
gesprekken

21
• Voorjaarsvakantie

22
• Voorjaarsvakantie

28

23
• Voorjaarsvakantie

1

24
• Voorjaarsvakantie

• Voorjaarsvakantie
• Oud papier
• Sem jarig

2

3

• Voorjaarsvakantie
• Juf Jeannet jarig (zo)

4

5/6

Maart 2022

Groot
in aandacht

9

maandag

dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag

zaterdag/zondag

28

1

2

3

4

5/6

8

9

10

11

12/13

17

18

19/20

24

25

26/27

31

1

2/3

• Nationale
Complimentendag

10

11

7

• Biddag

14

15

• Peutergym
9.00–10.00 uur
op de Slagkrooie

• Info
• Gemeentelijke
voorleeswedstrijd

16

• Presentatieweek

• Ouderochtend,
8.30 uur staat
de koffie klaar op
de Slagkrooie

12

21

13

28

22

23
• Oud papier
• Info

29

30

April 2022

Groot
in aandacht

13

maandag

dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag

zaterdag/zondag

28

29

30

31

1

2/3
• Juf Anika jarig (za)

14

15

16

17

4

5

6

7
• Info

11

12

13

• Juf Tineke jarig

• 2e Paasdag

19

14

20

• Vrije dag
voor de leerlingen

25

27
• Koningsdag,
vrije dag

15
• Goede vrijdag

21
• Oud papier
• Info

26

9/10

• Peuterochtend
op de Slagkrooie

• Paasviering

18

8

16/17
• 1e Paasdag (zo)

22

23/24

• Koningsspelen,
leerlingen 11.45 uur vrij

28

29

30/1

Mei 2022

Groot
in aandacht

18

maandag

dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag

zaterdag/zondag

2

3

4

5

6

7/8

• Meivakantie

• Meivakantie

19

9

20

16

21

23

22

30

• Meivakantie

10

• Meivakantie

11
• Pim jarig

17

• Meivakantie

12

13

14/15

• Peutergym
9.00 uur-10.00 uur
op de Slagkrooie

• Ouderochtend,
8.30 uur staat de
koffie klaar op de Kiel
• Info

18

• Meivakantie
• Moederdag (zo)

19

20

21/22

26

27

28/29

3

4/5

• Oud papier

24

25

• Schoolreisje

• Hemelvaartsdag

31

1

• Vrije dag

2

Juni 2022

Groot
in aandacht

22

23

maandag

dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag

zaterdag/zondag

30

31

1

2

3

4/5

• Info

6
• 2e Pinksterdag

7
• Alle leerlingen
hele dag vrij

24

13

25

20

26

27

8

• 1e Pinksterdag (zo)

9

10

16

17

11/12

• Studiedag,
alle leerlingen hele
dag vrij
• Nationale
buitenspeeldag

14

15
• Info

21

22

23
• Oud papier
• Ouderochtend,
ontwikkelingen nieuwe
schooljaar 8.30 uur
staat de koffie klaar
op de Slagkrooie

28

29
• Studiedag,
alle leerlingen hele
dag vrij

30
• Info

18/19
• Vaderdag (zo)

24

25/26

1

2/3

• Peuterochtend
op de Slagkrooie

Juli 2022

Groot
in aandacht

26

maandag

dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag

zaterdag/zondag

27

28

29

30

1

2/3

8

9/10

• Portfolio mee

27

4

28

11

29

18

30

5

6
• Ouder-kind
gesprekken

12

7
• Danique jarig

• Ouder-kind
gesprekken
• Info

13

14

15
• Laatste schooldag

19

20

• Start zomervakantie
t/m 28 augustus

25

16/17
• Rosalie jarig (za)
• Juf Petricia jarig (zo)

21

22

23/24

28

29

30/31

• Oud papier

26

27

• Meester Jordy jarig
(zo)

