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Geachte ouders/verzorgers 
 

Graag presenteren wij deze handige jaarkalender als bijlage bij 
de schoolgids van onze school. Op de eerste pagina’s leest u de 

algemene informatie en vindt u handige telefoonnummers. Op de 
maandbladen staan de vakanties, studiedagen en andere 
activiteiten (voor zover bekend) ingevuld. Uitgebreide informatie 

over onze school, diverse protocollen en achtergronden vindt u in 
de schoolgids. Deze staat op de website en u kunt hem 

downloaden. Mocht u liever een papieren versie van de 
schoolgids ontvangen, dan kunt u dit op school aangeven. 
Mochten er zich in de loop van het schooljaar wijzigingen 

voordoen, dan kunt u deze vinden op de website.  
We zijn bij het maken van deze jaarkalender uitgegaan van een 

“normale” schoolsituatie. Mochten er nog Corona maatregelen 
van toepassing zijn, dan kan het zijn dat enkele activiteiten niet 
door kunnen gaan of worden aangepast. U wordt hier dan tijdig 

van op de hoogte gebracht.  
 

Bestuur  
Onze school behoort tot de stichting Verdi onderwijs. Hierbij zijn  

20 basisscholen uit de gemeente Meierijstad aangesloten. Meer 
informatie is te vinden op de website www.verdi.nl Het 
emailadres is info@verdi.nl.  

De dagelijkse leiding van Verdi is in handen van de voorzitter van 
het college van Bestuur, de heer Paul Meessen. Voorzitter van 

Raad van Toezicht is de heer Maarten van de Louw. 
 

Inspectie Basisonderwijs  
De gemeente Meierijstad valt onder de inspectie van het 
onderwijs Eindhoven, info@owinsp.nl www.onderwijsinspectie.nl.  

 

 
 

Schooltijden 
Maandag:  08:30 – 14:00 uur  

Dinsdag:  08:30 -  14:00 uur    
Woensdag:  08:30 -  14:00 uur 
Donderdag:  08:30 -  14:00 uur 

Vrijdag:  08:30 -  14:00 uur 
 

 

Inloop 
Vanaf 8:15 uur mogen de kinderen op de speelplaats aanwezig 
zijn. Vanaf 8:20 uur zijn de deuren open. Om 8:25 uur gaat de 
bel en gaat iedereen naar binnen zodat de lessen om 8:30 uur 

kunnen beginnen. U bent tijdens inloopweken tussen 8.20 en 
8.30 uur van harte welkom om mee naar binnen te komen en 

werk van uw kind in de groep te bekijken. U vindt de data van de 
inloopweken in deze jaarkalender èn op Parro. In de overige 
schoolweken komen de kinderen zelfstandig naar binnen. Heeft u 

een vraag of mededeling bent u natuurlijk altijd van harte 
welkom. 

 

Tussendoortjes 
Voor het buitenspelen in de ochtend krijgen de kinderen de 
gelegenheid een tussendoortje te nuttigen. In de groepen 3 t/m 8 
is hier vijf minuten voor gereserveerd, in groep 1-2 tien tot 

vijftien minuten.  
Het tussendoortje bestaat uit een portie groenten, een portie fruit 

of een boterham. Andere tussendoortjes zijn niet toegestaan.  
 
Kinderen brengen geen drinken van thuis mee voor het 

tussendoor moment. Water drinken mag (bijna) de hele dag 
door. In alle groepen staan drinkbekers. Elk kind heeft een eigen 

beker, welke door school wordt verstrekt. Kinderen wordt 
aangeleerd om de beker voor gebruik even om te spoelen en na 
het drinken nog eens, voordat ze deze terugzetten op de 

http://www.verdi.nl/
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afgesproken plek. In de klassen hangen ‘water-drink-regels’ 

duidelijk zichtbaar voor de kinderen.  
 

Lunch 
Voor het lunchmoment brengen de kinderen hun eigen, gezond 

lunchpakket mee. Het lunchpakket bevat geen snoep. Voor het 
lunchmoment brengen kinderen hun eigen drinken bij voorkeur 
mee in een goed afsluitende beker. Koolzuurhoudende drank is 

niet toegestaan.  Op de website staat een document met tips 
voor gezonde voeding op school (knop ‘ouders’, ‘documenten’, 

document met volgnummer 17). Na de lunch spelen de kinderen 
een kwartier buiten. 

 
Traktaties 
Als er iets gevierd wordt (verjaardag, geboorte, schoolfestiviteit), 

verwachten wij dat de traktatie eetbaar en gezond is. Wij vragen 
u om de traktatie klein te houden en niet te calorierijk te maken. 

De traktatie wordt voor het buitenspelen uitgedeeld en 
opgegeten. Op de website staat een document met websites voor 
gezonde traktaties (knop ‘ouders’, ‘documenten’, document met 

volgnummer 17). Traktaties met snoep en/of chips worden niet 
uitgedeeld. Stem, om teleurstellingen te voorkomen, van tevoren 

af met de leerkracht wat uw kind gaat trakteren. 
 

Ziekmelding en verlof  
Als uw kind ziek is of bij ander schoolverzuim (medische 
afspraken e.d.) worden wij graag zo snel mogelijk, liefst vooraf, 

op de hoogte gesteld.  Vanaf 8.00 uur is er iemand op school 
aanwezig, om uw bericht te ontvangen op het centrale nummer: 

0413-365284. 
Voor informatie over ‘vrijstelling van geregeld schoolbezoek’ 
(verlof) en het aanvraagformulier verwijzen we u naar de website 

van onze school (knop ‘ouders’, ‘documenten’, documenten met 
volgnummer 08). 

 

Bereikbaarheid directie 
Basisschool Maria ter Heide vormt een scholencluster met 
basisschool Maria in Erp. Er wordt organisatorisch en inhoudelijk 

samengewerkt uit oogpunt van efficiëntie, financiën en kwaliteit. 
De directie is op vaste momenten aanwezig. De actuele tijden 

kunt u op school opvragen. 
 

Administratieve ondersteuning 
Directie en teamleden worden op administratief terrein 
ondersteund door Rita van Asseldonk, medewerkster Verdi-

stafkantoor en vrijwilliger Mari Delisse.  
 

Rita van Asseldonk – Mentzel 
Administratief medewerkster 

rmentzel@verdi.nl 

Mari Delisse 
Vrijwilliger administratie 

mdelisse@verdi.nl 
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Lijst teamleden basisschool Maria ter Heide 

 
Paul Verrijdt  
Directeur 

directeur@mariaterheide.verdi.nl 

pverrijdt@verdi.nl  

Petra Fassbender - Janssen 

locatieleider/adjunct directeur 
ondersteuning groep 7-8 

(ma-di-do-vr) 

pjanssen@verdi.nl 

Vera van den Tillaart 

intern begeleider (di-wo-do) 

vvdtillaart@verdi.nl 

Jowy van den Oetelaar 

groep 1-2 (ma t/m vr) 

jvdoetelaar@verdi.nl 

Marsja Repkes 

groep 2-3  (ma-di) 

mrepkes@verdi.nl  

 

Charlotte van de Graaf 

groep 2-3 (wo-do-vr) 
groep 5-6 (di) 

cvdgraaf@verdi.nl 

Janine Hokke 
groep 4-5 (ma-di-wo) 

jhokke@verdi.nl 

Paula Bekkers 
groep 4-5 (do-vr) 

prijkers@verdi.nl 

Johan van der Horst 
groep 5-6 (ma-wo-do-vr) 

jvdhorst@verdi.nl 

Annelieke Tra 
groep 7-8  (ma-di) 

atra@verdi.nl 

Elise Stap 
groep 7-8 (wo-do-vr) 

estap@verdi.nl 

Elna de Laat – van Dooren 

ondersteuning  
groep 1-2-3 (alle ochtenden) 

edlaat@verdi.nl 

Carla van der Linden 
ondersteuning  
groep 4-5 en 5-6 (ma – di – do)) 

cvdlinden@verdi.nl 

Rien Klokgieter 
conciërge  

rklokgieter@verdi.nl 

 

 
Medezeggenschapsraad: GMR en MR  
Medezeggenschap is binnen Verdi basisonderwijs georganiseerd 

op school in de Medezeggenschapsraad (MR) en Verdi-breed in de 
Gemeenschappelijke MR (GMR). Bij beide raden bestaat dit altijd 

uit een vertegenwoordiging van leerkrachten én ouders. 
 
Ouders kunnen zich verkiesbaar stellen voor zowel MR als GMR. 

Ze worden gekozen voor een termijn van 3 jaar. Voor verdere 
informatie zie de schoolgids en website. Hieronder het actuele 

overzicht van de MR-leden van onze school: 
 

Emailadres mrmh@verdi.nl 

Oudergeleding  

Voorzitter Ruud Uijens 

Secretaris Linda Jacobs 

Personeelsgeleding  

Lid Elna de Laat 

Lid Johan van der Horst 

 

De ouderraad van onze school  

 
Emailadres ormh@verdi.nl 

Voorzitter Ingrid Leenders 

Secretaris Kim van Kleef 

Penningmeester Anita van der Heijden 

Lid Evy van Ralen 

Lid Sandy Arts 

De ouderraad organiseert samen met het team en de diverse 
werkgroepen activiteiten voor de kinderen van onze school. Denk 

mailto:ormh@verdi.nl
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hierbij bijvoorbeeld aan Sinterklaas, Kerstmis, de Paas activiteit, 

de kleedjesmarkt of de sponsorloop, het schoolreisje en nog veel 
meer. 6 tot 8x per jaar vergaderen de ouders van de ouderraad 
met elkaar.  

De vergaderingen worden bijgewoond door een teamlid. Notulen 
zijn voor iedereen beschikbaar en op te vragen via het 
emailadres ormh@verdi.nl. 

Vrijwillige bijdrage 
Verdi onderwijs is van mening dat elke kind recht heeft op 
deelname aan de activiteiten die georganiseerd wordt door de 

ouderraad. Deze activiteiten zijn onderdeel van het 
onderwijsaanbod wat de school aanbiedt. Voorheen werd hiervoor 

door de ouderraad een vrijwillige bijdrage aan ouders/verzorgers 
gevraagd, inmiddels neemt Verdi deze vrijwillige ouderbijdrage 
voor haar rekening. De ouderraad blijft verantwoordelijk voor de 

uitvoering van deze activiteiten.  
Voor incidentele uitgaven voor bijvoorbeeld kamp en schoolreisje 

vragen we een aanvullende bijdrage aan ouders/verzorgers. De 
hoogte deze bedragen zullen gedurende het schooljaar bekend 
gemaakt worden. 

 

Leerlingenraad (kinderlighthouseteam) 
Voor kinderen is het belangrijk om mee te kunnen denken over 
de gang van zaken op school. Dat kan over praktische zaken 

gaan, maar ook over inhoudelijke zaken. Vier kinderen uit groep 
5-6 en 7-8 vertegenwoordigen de wensen en belangen van al 
onze schoolkinderen. Deze leden worden aan het begin van het 

schooljaar gekozen. Een aantal keren per jaar inventariseren de 
leerlingen uit het kinderlighthouseteam met de groepen wat er 

leeft, wat ze graag anders zouden zien. Dat wordt tijdens de 
bespreking van het kinderlighthouseteam onder de aandacht 
gebracht. Het kinderligthouseteam vergadert vijf keer per jaar 

onder begeleiding van een leerkracht. Deze vergaderingen zijn 

direct na schooltijd. 
 

Privacy 
Vanzelfsprekend nemen we op school en binnen Verdi de privacy 
van leerlingen, ouders en personeel heel serieus. Het privacy 

beleid kunt u vinden op onze website. 
Bij aanmelding kunnen ouders hun privacy voorkeuren doorgeven 

via het toestemmingsformulier. Jaarlijks vragen we u om de 
privacy voorkeuren te actualiseren. Overigens kunnen de 
voorkeuren kunnen elk moment gewijzigd worden door contact 

op te nemen met school. 

 
Hoofdluiscontrole 
Na elke vakantie worden de kinderen door enkele ouders 

gecontroleerd op hoofdluis. U wordt door de coördinerende 
leerkracht op de hoogte gesteld als er hoofdluis of neten bij uw 

kind gevonden is. Wordt er hoofdluis of neten geconstateerd in 
een groep, dan worden de ouders van die groep geïnformeerd via 
Parro. 

 

Bewegingsonderwijs groep 1 t/m 8  
 
Alle groepen gymmen op dinsdag en donderdag in de gymzaal bij 

gemeenschapshuis d’n Brak.       
   
Voor de kinderen van groep 1-2 worden gymlessen gegeven op 

het ‘plein van samen-zijn’ en in de gymzaal. Elk kind heeft op 
school een paar gymschoenen, het liefst zonder veters en met 

een rubberen zool. Graag voorzien van naam! De gymschoenen 
worden op school bewaard, zodat de kinderen er ook op andere 
dagen over kunnen beschikken. 

 
De gymkleding voor de kinderen uit groep 2-3 t/m 7-8 bestaat uit 

gymschoenen en sokken, shirt en een korte broek of een 

mailto:ormh@verdi.nl
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turnpakje. Verder brengen de kinderen vanaf groep 4 een 

handdoek mee. Voor kinderen met wat langer haar is, zeker in de 
winter, een badmuts aan te raden. Een kam of borstel mag 
meegebracht worden, deo-spuitbussen blijven thuis. Na elke 

gymles wordt er gedoucht vanaf groep 4. Mag uw kind niet 
douchen, laat dit dan middels een Parro bericht aan de leerkracht 

van uw kind weten.  
 

Instroomdagen kleuters 
Voordat de kinderen 4 jaar worden, mogen ze bij ons 5 dagdelen 
komen wennen. De eerste dag na de vierde verjaardag mogen de 

kinderen hele dagen naar school. Er kan in overleg met de ouders 
gekozen worden voor een andere instroomdatum of -tijd. 

Eventueel kan er ook overleg plaatsvinden over het opstarten 
met halve dagen. 
Kinderen die tussen 1 juni en 1 oktober 4 jaar worden hebben 1 

oefenmoment. Dat is voor de zomervakantie wanneer alle 
kinderen kennis maken met de nieuwe leerkracht. Zij mogen na 

de zomervakantie direct hele dagen komen. 

 
Aanmelding en open dag 
Gedurende het hele schooljaar is er altijd de mogelijkheid om aan 

te melden of een afspraak te maken voor een rondleiding en/of 
gesprek.  
Op woensdag 25 januari 2023 is er een open dag van 8:45 tot 

11:45 uur. Ouders en alle andere belangstellenden kunnen de 
school dan “in bedrijf” zien.  I.v.m. het maken van de plannen 

voor schooljaar 2023-2024 vinden we het prettig als ouders het 
kind, die tussen 1 augustus 2023 en 31 juli 2024 4 jaar worden, 
voor 1 maart 2023 aanmeldt bij de basisschool.  

 

SPV Peuterspeelzaal  
Peuterspeelzaal Hummelhoek van SPV is gevestigd in de school. 
Kinderen van 2 jaar en 3 maanden tot 4 jaar zijn van harte 

welkom. Meer informatie kunt u vinden op stichtingspv.skipov.nl.   

Buitenschoolse opvang 
De school heeft de verplichting om aan ouders een mogelijkheid 
tot buitenschoolse opvang aan te bieden. Dichtbij de school is 

BSO ‘De Boks’ gevestigd. BSO ‘De Boks’ biedt  voor schooltijd en 
na schooltijd opvang. Voor meer informatie, tarieven en het 
inschrijfformulier verwijzen wij u naar de website: 

www.bsodeboks.nl. Natuurlijk staat het u vrij voor een andere 
BSO te kiezen.  

 

Centrum voor Jeugd en Gezin 
Opvoeden en opgroeien gaan niet altijd vanzelf. Het is normaal 
om vragen te hebben over je kind, je vader of moeder of over 
jezelf. Iedereen twijfelt wel eens of bepaald gedrag ‘normaal’ is. 

Praktische tips, informatie en advies zijn dan welkom. CJG 
Meierijstad is telefonisch bereikbaar op 0413 381060, via 

website: www.cjgmeierijstad.nl of mail cjg@meierijstad.nl.  
 

 
GGD “Hart voor Brabant” 
U wilt het beste voor uw kind: een onbezorgde jeugd en een 

goede gezondheid. Als ouder speelt u hierin een belangrijke rol. 
De GGD kijkt graag met u mee naar de ontwikkeling van uw kind. 

De gezondheidsdienst geeft antwoord op al uw vragen over de 
gezondheid, opvoeding en gedrag van uw kind. 

Voor meer informatie over de gemeentelijke gezondheidsdienst 
verwijzen we u naar de website van de GGD Hart voor Brabant. 
https://www.ggdhvb.nl/mijn-kind/  

 

Lezen? Met de bibliotheek natuurlijk! 
Lezen is een basisvaardigheid in het leven. Als je goed kunt 
lezen, heb je het later ook gemakkelijker, denk maar aan het 
schrijven van een sollicitatiebrief, het lezen van de krant of het 

zoeken naar informatie op internet. Het abonnement van de 
bibliotheek is gratis voor iedereen tot en  

met 17 jaar. Meer informatie vindt u op www.bibliotheekveghel.nl     

http://www.cjggeeftantwoord.nl/
https://www.ggdhvb.nl/mijn-kind/
http://www.bibliotheekveghel.nl/
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Mobiele telefoons 
Het is in principe niet toegestaan dat kinderen met een mobiele 
telefoon naar school komen, ook al is deze uitgeschakeld. In 

bijzondere situaties kan er individueel een uitzondering worden 
gemaakt op deze regel. Ouders treden hierover in overleg met de 

groepsleerkracht, waarna school een beslissing neemt. Indien er 
een telefoon mee naar school genomen mag worden, neemt de 
groepsleerkracht die onder schooltijd in bewaring. Na schooltijd 

(of voor het overeengekomen gebruik) krijgt de leerling de 
telefoon van de groepsleerkracht terug. Wanneer kinderen toch 

ongevraagd een telefoon bij zich hebben, wordt deze in beslag 
genomen en wordt er met ouders contact opgenomen. 
 

Materialen op school 
Kinderen krijgen van school diverse materialen aangereikt die 

nodig zijn bij de lesactiviteiten: een etui, een gum, 
(kleur)potloden, een pen en liniaal. Kinderen brengen geen 

schrijf- en tekenmateriaal van thuis mee naar school. 
 

Gevonden voorwerpen 
Het is prettig als u de naam van uw kind in gymkleding, tassen 
en jassen zet. Dan kunnen we de gevonden voorwerpen weer 

teruggeven. Gevonden voorwerpen zonder naam worden 
verzameld bij de conciërge. 

 

Schoolverzekering 
De verzekeringen op schoolniveau zijn binnen Verdi 
ondergebracht bij ‘schoolverzekering.nl’. 
Alle scholen hebben een aansprakelijkheidsverzekeringen. Deze 

verzekering verzekert de (wettelijke) aansprakelijkheid voor 
materiële en letselschade die binnen de looptijd van de 

verzekering zijn ontstaan of veroorzaakt zijn. De verzekerden 
zijn; het schoolbestuur, personeel, vrijwilligers en 
ouderparticipanten, stagiaires, bezoekers en leerlingen.  

Meer informatie over deze verzekering is terug te vinden op de 

website van Schoolverzekering.nl onder het kopje ‘downloads’ bij 
de toelichtingen. 

Daarnaast hebben alle scholen een ongevallen verzekering. Deze 
verzekering keer uit bij ernstig letsel of overlijden. De 

verzekerden zijn het bestuur, personeelsleden, vrijwilligers en 
ouderparticipanten en leerlingen. Meer informatie over deze 
verzekering is terug te vinden op de website van 

Schoolverzekering.nl onder het kopje downloads bij de 
toelichtingen. 

 

Verkeersveiligheid 
In november 2016 is basisschool Maria ter Heide officieel een 
BVL-school geworden. Dit betekent dat we in onze 
schoolorganisatie structureel aandacht hebben voor 

verkeersonderwijs. In alle groepen wordt verkeerseducatie 
verzorgd en oefenen we op het plein en/of op straat. 

 
De BVL-werkgroep en de directie maken zich hard voor een 
veilige schoolomgeving en school-thuisroute. We werken samen 

met ouders, andere Verdi-scholen en basisscholen uit gemeente 
Meierijstad om het BVL-doel te behalen: minder jeugdige 

slachtoffers in het verkeer. 
 
Samen zijn we verantwoordelijk voor de verkeersveiligheid 

rondom het schoolgebouw. We vragen u zoveel mogelijk te voet 
of met de fiets te komen. Fietsen worden in de fietsenstalling 

geplaatst. We hebben met elkaar afgesproken niet voor of na 
schooltijd te fietsen op het plein. Als u uw kind komt ophalen, 
wacht u dan op het plein. Zo kan het pad voor de school door de 

andere weggebruikers gewoon gebruikt worden.  
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Gezonde school 
Onze school heeft in 2019 het vignet Gezonde School behaald. 
Met het vignet Gezonde School laten wij zien dat de school 

voldoet aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door 
deskundigen. Werken aan gezondheid op school loont. Het draagt 
bij aan betere schoolprestaties, minder schooluitval en een 

gezondere leefstijl. Zo zorgen wij voor actieve en gezonde 
leerlingen, een veilige schoolomgeving, een fris klimaat én heeft 

de school aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling 
van haar leerlingen. Op de website staat een document met tips 

voor gezonde voeding op school (knop ‘ouders’, ‘documenten’, 
document met volgnummer 17). 

 
Rookvrij schoolterrein 
Onze school wil leerlingen een gezonde en rookvrije leeromgeving 

bieden. Uit onderzoek blijkt dat ‘zien roken, doet roken’. Kinderen 
en jongeren beginnen gemakkelijker en eerder met roken als ze 

roken in hun omgeving zien. Een rookvrij schoolterrein helpt 
leerlingen niet te starten met roken en voorkomt ongewenst 
meeroken.  

Vanaf 1 augustus 2020 moeten alle scholen een rookvrij 
schoolterrein hebben. Wij vragen u om zelf niet te roken buiten 

het schoolplein bij de ingang van het plein in het zicht van de 
leerlingen, bijvoorbeeld bij het brengen en ophalen van 
leerlingen.  

Alvast onze dank voor uw medewerking! Met elkaar dragen we bij 
aan een gezonde leeromgeving voor onze kinderen. 

 
 
 

 

 

Handige telefoonnummers 
(Zie ook document 19 op de website) 

Basisschool Maria ter Heide   04 13 36 52 84 
Verdi stafkantoor             04 13 31 07 90 
Peuterspeelzaal de Hummelhoek  04 13 36 52 84 

BSO De Boks     06 39 53 05 04 
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 September 2022 

MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG 

1 2 3 4 

       

5 6 7 8 9 10 11 
Start schooljaar 
Van Harte Samen-week 
Inloopweek    Ontruimingsoefening   

12 13 14 15 16 17 18 

Van Harte Samen-week 
Opening schoolthema 
Familieverhalen      

19 20 21 22 23 24 25 

Ontruimingsoefening  
Schoolfotograaf 
Kom in de schoolavond  

Roostervrije dag voor 
alle leerlingen   

26 27 28 29 30   

 Groep 5-6 Jet en Jan 

Op voeten en fietsdag 
Nationale kraanwaterdag 
Start 
kinderpostzegelactie  

Groep 1-2 bezoek aan 
Siemei   
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Oktober 2022 
MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG 

     1 2 

        

3 4 5 6 7 8 9 

 MR vergadering 
Roostervrije dag voor 
alle leerlingen     

10 11 12 13 14 15 16 

Inloopweek       

17 18 19 20 21 22 23 

     
12 uur start 
herfstvakantie  

24 25 26 27 28 29 30 

Herfstvakantie       
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November 2022 

MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG 

31 okt 1 2 3 4 5 6 

Projectweek bewegen en 
gezonde voeding  

Opening schoolthema 
Echt Nederland     

7 8 9 10 11 12 13 

Week van de 
Mediawijsheid Oudergesprekken 

Groep 4 en 5 Workshop 
Kunstructeur Oudergesprekken Schoolontbijt   

14 15 16 17 18 19 20 

 MR vergadering      

21 22 23 24 25 26 27 
Voorlichtingsavond 
ouders en leerlingen 
groep 8 Zwijsen college   

Voorlichtingsavond 
ouders en leerlingen 
groep 8 Zwijsen college 

Groep 7-8 Voorstelling 
Rhytmix   

28 29 30     
Voorlichtingsavond 
ouders groep 8 Fioretti 
college 
inloopweek       
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December 2022 
MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG 

   1 2 3 4 

   

Voorlichtingsavond 
ouders groep 8 Fioretti 
college    

5 6 7 8 9 10 11 
Sinterklaas bezoekt onze 
school 

Roostervrije dag voor 
alle leerlingen      

12 13 14 15 16 17 18 

    Val op show   

19 20 21 22 23 24 25 

  
17.00 – 18.30 uur 
kerstviering  

12 uur start 
kerstvakantie   

26 27 28 29 30 31 1 

Kerstvakantie       
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Januari 2023 

MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG 

2 3 4 5 6 7 8 

 
Zaalvoetbaltoernooi 
groep 7      

9 10 11 12 13 14 15 

Van Harte Samen-week 
Inloopweek 

Opening schoolthema 
Wow de wereld   

Groep 4-5 en groep 5-6 
voorstelling Oor/Sprong   

16 17 18 19 20 21 22 
Cito M toetsenweek 
groep 3 t/m 8 
Groep 8 Week van de 
Doe dagen Fioretti 
college   MR vergadering    

23 24 25 26 27 28 29 

Cito M toetsenweek 
groep 3 t/m 8  

Groep 8 open lesmiddag 
Zwijsen college   Open dag VO Veghel  

30 31      

Cito M toetsenweek 
groep 3 t/m 8       
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Februari 2023 
MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG 

  1 2 3 4 5 

  
Groep 8 open lesmiddag 
Zwijsen college     

6 7 8 9 10 11 12 
Groep 1-2, 2-3 en 4-5 
Voorstelling de 
Driedaagse    

Rapport 1 gaat mee 
Groep 8 schooladvies   

13 14 15 16 17 18 19 
 
 

 
Oudergesprekken gr 1-7 
Adviesgesprekken gr 8 

  
Oudergesprekken gr 1-7 
Adviesgesprekken gr 8 

 
Carnavalsviering 
12 uur start 
carnavalsvakantie 

  

20 21 22 23 24 25 26 

Voorjaarsvakantie       

27 28      
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Maart 2023 
MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG 

  1 2 3 4 5 

  
Opening schoolthema 
Slimme communicatie     

6 7 8 9 10 11 12 
Roostervrije dag voor 
alle leerlingen    Groep 7-8 Koning Quast   

13 14 15 16 17 18 19 

 MR vergadering   
Groep 7-8 
Pannenkoekendag   

20 21 22 23 24 25 26 
Week van de 
lentekriebels 
Groep 4-5 en groep 5-6 
start project VanDaan       

27 28 29 30 31   

Inloopweek  

Theoretisch 
Verkeersexamen groep 
7-8     
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April 2023 
MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG 

     1 2 

       

3 4 5 6 7 8 9 

Groep 3 en 4 project 
Verderkijken/Doordenken   Brood delen    

10 11 12 13 14 15 16 

Tweede Paasdag 
Roostervrije dag voor 
alle leerlingen Buitentoernooi groep 8     

17 18 19 20 21 22 23 

  Eindtoets groep 8 MR vergadering 
Koningsspelen 
12 uur start meivakantie   

24 25 26 27 28 29 30 

Meivakantie       
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Mei 2023 

MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG 

1 2 3 4 5 6 7 

       

8 9 10 11 12 13 14 
Van Harte Samen-week 
Groep 1-2 project Kort en 
Klein   

Opening schoolthema 
een groene wereld    

15 16 17 18 19 20 21 

  
Sponsorloop 
Juffen en meesterdag Hemelvaartsdag    

22 23 24 25 26 27 28 

       

29 30 31     

Tweede Pinksterdag  
Cito E toetsweek groep 3 
t/m 7     
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Juni 2023 
MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG 

   1 2 3 4 

       

5 6 7 8 9 10 11 
Cito E toetsweek groep 3 
t/m 7 
Inloopweek    Groep 7 spelsportakel   

12 13 14 15 16 17 18 
Cito E toetsweek groep 3 
t/m 7       

19 20 21 22 23 24 25 

 MR vergadering 

Schoolreis groep 1 t/m 6 
Groep 8 kennismaking 
Zwijsen en Fioretti 
college 

Rapport 2 gaat mee 
Voorlopig schooladvies 
groep 7 

Roostervrije dag voor 
alle leerlingen   

26 27 28 29 30    

 

Oudergesprekken groep 
1 t/m 6 
Voorlopig schooladvies 
gesprekken groep 7  

Oudergesprekken groep 
1 t/m 6 
Voorlopig schooladvies 
gesprekken groep 7    
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Juli 2023 
MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG 

3 4 5 6 7 8 9 

Schoolkamp groep 7-8 Schoolkamp groep 7-8 
Schoolkamp groep 8 
Groep 7 vrij Kennismakingsmiddag    

10 11 12 13 14 15 16 

 Musical groep 8 
Musical en 
afscheidsavond groep 8  

10.30 uur Slotviering 
12 uur start 
zomervakantie   

17 18 19 20 21 22 23 

Zomervakantie       

24 25 26 27 28 29 30 

       

31       

      
Start nieuw schooljaar: 
28 augustus 2023 


