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Welkom op de Koningin Julianaschool! 
Alstublieft 
Deze nieuwe jaarkalender wordt u als cadeau aangeboden door het team. We hopen dat deze prachtige kalender weer een mooi plekje krijgt in uw huis. We hebben de 
belangrijkste en praktische informatie voorin gebundeld. Op de website van de school wordt de kalender regelmatig geactualiseerd. Soms worden er immers zaken 
onverhoopt gewijzigd of toegevoegd. Veel plezier ermee gewenst!  
 
Samen op weg 
De Koningin Julianaschool vindt relatie, rust, structuur en veiligheid heel belangrijk. Wij geloven dat dit voorwaarden zijn om te groeien met plezier en om kwaliteit te kunnen 
leveren. Ons doel is om bij te dragen aan de ontwikkeling van gelukkige kinderen, die met plezier leren en spelen. Dit willen we graag samen met u doen, vanuit vertrouwen 
en verbinding. Onze deur staat open voor ideeën, hulp, feedback, zorgen of vragen. Na schooltijd kunt u altijd bij ons binnenlopen voor een praatje of om in de klas te kijken. 
Voor een langer gesprek, wordt graag een afspraak gemaakt. Om kwart voor drie start namelijk de pauze voor de leerkrachten. Het team is ook goed bereikbaar per e-mail, 
voor korte mededelingen. 

 

Koningin Julianaschool 
Flessestraat 11 
6666 CK Heteren 
info@julianaschoolheteren.nl 
026-4722576 
www.julianaschoolheteren.nl 
 

Stichting Trivium  
Algemeen Directeur: Dhr. Henk van Dorp, www.trivium-onderwijs.nl, 0488-420612.  
Bestuurscentrum: Beatrixstraat 13, 6671 AC Zetten, info@trivium-onderwijs.nl 
 
Managementteam  

 Directeur: Esther Gunsing, directie@julianaschoolheteren.nl 
 Coördinator onderbouw: Ingrid van der Heijden, i.vanderheijden@julianaschoolheteren.nl  
 Coördinator bovenbouw: Yolanda Blokzijl, y.blokzijl@julianaschoolheteren.nl  
 Intern Begeleider: Thea van IJsseldijk, iber@julianaschoolheteren.nl 
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Leerkrachten 
Yolanda Blokzijl y.blokzijl@julianaschoolheteren.nl 
Irene Bollen i.bollen@julianaschoolheteren.nl 
Maaike van der Burg m.vanderburg@julianaschoolheteren.nl 
Anja van Dijk a.vandijk@julianaschoolheteren.nl 
Ingrid van der Heijden i.vanderheijden@julianaschoolheteren.nl  
Amanda van Ingen a.vaningen@julianaschoolheteren.nl 
Carla van Kempen c.vankempen@julianaschoolheteren.nl 
Ageeth de Kleine  a.dekleine@julianaschoolheteren.nl 
Lonneke Looije l.looije@julianaschoolheteren.nl 
Mandy Mombarg m.mombarg@julianaschoolheteren.nl 
Helen van Mourik h.vanmourik@julianaschoolheteren.nl 
Simona Teunissen s.teunissen@julianaschoolheteren.nl 
Marja Termijtelen m.termijtelen@julianaschoolheteren.nl 
Thea van IJsseldijk iber@julianaschoolheteren.nl 
 
Onderwijsassistente 
Sonja Weggemans s.weggemans@julianaschoolheteren.nl  
 
Onderwijsondersteunend personeel 
Conciërge: Ronald Leeuw 
Schoonmaak: Schoonmaakbedrijf Jacobi  
 
Medezeggenschapsraad (MR)  
mr@julianaschoolheteren.nl 
Oudergeleding: Johan Kroes, Niels le Blanc en Mark van den Dungen Gronovius. 
Personeelsgeleding: Ageeth de Kleine, Helen van Mourik en Simona Teunissen.  
 
Oudercommissie (OC) 
oc@julianaschoolheteren.nl 
Gerdien Taks, Marjan Gaasbeek, Christel Pijnappel, Barbara ten Broek, Eef Nijenhuis, Jessica Buijing, Arne van de Valk, Daniël Steens,  
Carla van Kempen. (Leerkracht) 
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Groepsindeling 2019-2020 

Groep Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

1-2A Juf Irene Juf Carla Juf Carla Juf Carla Juf Carla 

1-2B Juf Helen Juf Helen Juf Helen Juf Irene Juf Irene 

3 Juf Ingrid Juf Ingrid Juf Mandy Juf Mandy Juf Mandy 

4-5 Juf Simona Juf Simona Juf Thea Juf Simona Juf Simona 

6 Juf Lonneke Juf Lonneke Juf Lonneke Juf Amanda Juf Amanda 

7 Juf Ageeth Juf Ageeth Juf Yolanda Juf Yolanda 
Middag Juf Anja 

Juf Yolanda 

8 Juf Marja 
Middag Juf Anja 

Juf Marja Juf Marja Juf Marja Juf Thea 

 
 
 

Gymrooster 
 

 Maandag Donderdag  

09.15-10.00 uur  Groep 1-2: Anja 
10.30-11.15 uur Groep 3: Ingrid 

Groep 6: Anja 
Groep 3: Anja 
Groep 6: Amanda 

11.15-12.00 uur Groep 4-5: Simona Groep 4-5: Anja 
13.00-14.30 uur Groep 8: Anja Groep 7: Anja 

 

 Schooltijden 
 

Maandag 08.30-14.30 uur  

Dinsdag 08.30-14.30 uur  

Woensdag 08.30-12.15 uur  

Donderdag 08.30-14.30 uur  

Vrijdag 08.30-12.00 uur 
08.30-14.30 uur 

(groepen 1 t/m 4) 
(groepen 5 t/m 8) 

 

 
 
Bewegingsonderwijs  
De gymlessen zijn op maandag en donderdag. Groep 1-2 sport in het speellokaal van de school. Groep 3 t/m 8 hebben gymles in sporthal “De Bongerd”. Onze 
vakleerkracht, Anja van Dijk, is beide dagen aanwezig voor lessen bewegingsonderwijs en ondersteuning van de leerkrachten. Per jaar bekijken we welke groepen 
daarvoor in aanmerking komen. Voor alle kinderen geldt dat zij in gymkleding en sportschoenen gymmen. De kleuters bewaren hun gymtas op school. Vanaf groep 3 
gaat de gymtas mee naar huis. 
 



Communicatie  
 
We vinden een open en heldere communicatie met onze ouders van grote waarde. We hebben hiervoor de volgende informatiekanalen: 

’t Kroontje  
Onze nieuwsbrief komt om de twee à drie weken uit op vrijdag en bevat algemeen nieuws van de school. U kunt hiervoor een abonnement nemen via 
de website. U ontvangt ’t Kroontje dan in uw mailbox. Af en toe ontvangt u nieuws gericht aan de ouders van één klas. Deze informatie komt niet op de 
site, omdat het soms vertrouwelijke informatie bevat. Het is dus van belang ook hiervoor een abonnement te nemen. 
 
Parro 
Vanaf schooljaar 2018-2019 werken we met deze app van ParnasSys. Parro geeft een beeld van wat er in de groep gebeurt; de zogenaamde ‘zachte’ informatie. 
Leerkrachten kunnen er foto’s of filmpjes plaatsen, korte berichten weergeven, ouderhulp vragen en specifieke groepsactiviteiten doorgeven. Het doel is om in contact 
te staan met ouders, bundelen en overzichtelijk maken van de communicatie, en hiermee het vergroten van de ouderbetrokkenheid! En dat allemaal in een veilige, 
gesloten omgeving. Parro is namelijk AVG-proof! Zodra u gekoppeld bent aan Parro, kunt u wel of geen toestemming geven voor het publiceren van persoonsgegevens.  
 
Website 
Voor informatie per jaargroep, kunt u terecht op de groepspagina van de site. Foto’s van schoolbrede activiteiten, zoals Sinterklaas, worden geplaatst in het gesloten 
fotoalbum van de website. Iedere ouder ontvangt hiervoor inloggegevens. Op de website van de school staat een actuele jaarkalender geplaatst, die u kunt downloaden en 
printen. Naast de data van onze bijzondere activiteiten, staat er op de site ook veel praktische informatie. Op deze manier bent u goed op de hoogte van bijvoorbeeld het 
vakantierooster, studiedagen en actueel nieuws.  

Ouderportaal 
In ons ouderportaal zijn de volgende modules voor ouders zichtbaar zijn in 2019-2020: persoonsgegevens kind en ouders, de namen en adressen van de groep, absenties 
kind en medische gegevens. Het voordeel hiervan is dat ook deze omgeving AVG-proof is en dat ouders hun eigen persoonlijke gegevens zelf kunnen wijzigen. Vanwege de 
gesloten omgeving, ontvangt iedere ouder een gebruikersnaam en wachtwoord.  

 
Actief Partnerschap 
Wilt u ons helpen op school? Dat kan, graag zelfs! Heel regelmatig hebben we ouders nodig voor 
allerlei zaken. Vindt u het leuk om te organiseren? Dan is de oudercommissie misschien iets voor 
u. Houdt u ervan om beleidsmatig mee te denken? Informeer eens bij de medezeggenschapsraad. 
Ook hebben we een werkgroep Partnerschap, waar ouders en leerkrachten samen nadenken over 
wensen en verwachtingen betreffende de verschillende vormen van partnerschap. Heeft u andere 
talenten, die u graag wilt inzetten voor de school, laat het dan vooral weten! 
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Brengen en halen: groep 1 t/m 3 
Kinderen in groep 1 en 2 mogen door hun ouders in de groep gebracht worden. In groep 3 doen we dit tot aan de herfstvakantie ook nog. De deuren gaan open om 8.20 uur. 
We merken dat sommige kinderen het spannend vinden als het lokaal vol pratende ouders staat. We doen het daarom als volgt: buggy’s blijven op de gang, honden wachten 
buiten het hek, oudere broers en zussen blijven op het plein (tenzij ze een wegbreng-taak hebben). In het lokaal blijft het dan rustig en heeft u aandacht voor uw eigen kind. 
In de hal of op het plein mag u met andere ouders een praatje maken. U mag hier zelfs de gezellige grote hoekbank voor gebruiken. Als de school uit gaat, wachten ouders 
buiten. De leerkracht loopt met de kinderen mee: groep 1-2 naar het voorplein, groep 3 naar het achterplein. We spreken met de kinderen af dat zij bij de leerkracht blijven, 
totdat zij hun vader of moeder zien staan. 
 
Brengen en halen: groep 4 t/m 8 
Vanaf groep 4 groeien kinderen ernaartoe om zelfstandig naar school te komen. Dit is natuurlijk afhankelijk van waar u woont en hoe veilig de route is. Veilig Verkeer 
Nederland (VVN) adviseert om kinderen zo vroeg mogelijk zelf te laten deelnemen aan het verkeer. Als ouder bepaalt u natuurlijk hoeveel begeleiding uw kind hierbij nodig 
heeft. Vanaf 8.20 uur zijn de kinderen welkom op het plein. Enkele leerkrachten houden dan toezicht en zijn aan te spreken voor korte mededelingen. Als u de leerkracht wat 
uitgebreider wilt spreken, vragen we u een afspraak te maken. Hier is voor schooltijd geen tijd voor. Als de bel om 8.25 uur gaat, gaan de kinderen naar binnen. Wilt u zelf 
met uw kind afspreken waar u wacht met ophalen, of dat hij/zij zelf naar huis mag? 
 
Fietsen en parkeren 
Wanneer de afstand tot school te ver is om te lopen, kan uw kind op school een fiets stallen. Dit is voor eigen risico: denk eraan de fiets op slot te zetten!  
Het fietsenrek op het voorplein is bedoeld voor de kinderen van groep 7 en 8. Ook de kleuters kunnen hun fiets aan de voorkant kwijt. Op het achterplein  
staan dan de fietsen van de kinderen in groep 3 t/m 6. Wilt u uw kind erop wijzen de fietsen niet buiten de fietsenrekken te parkeren? Stepjes kunnen  
geparkeerd worden naast de deur op het achterplein. Het zou fijn zijn als kinderen die dichtbij school wonen, hun fiets thuislaten en komen lopen. 
U kunt parkeren op de grote parkeerplaats voor de school. Wilt u uw kind alleen afzetten? Wilt u dan doorrijden naar het tweede deel van de parkeerplaats,  
dus na het zebrapad. Uw kind heeft daar minder last van parkerende auto’s. Zo houden we het middengedeelte van de eerste parkeerplaats vrij.  
Parkeren in de omliggende woonwijk of op de stoep is niet toegestaan. 
 
Plein 
Het is niet toegestaan, om buiten schooltijden om, op het schoolplein te spelen. Zo gunnen we, in overleg met de gemeente en de politie, de buurtbewoners hun rust. 
 
Etui, schrijfgerei en oortjes 
Kinderen ontvangen hun schrijfgerei van school. In de loop van groep 4 krijgen kinderen een eigen vulpen. Veel kinderen vinden het fijn om een etui van thuis mee te nemen 
met daarin een eigen schaar, puntenslijper, en wat eigen kleurpotloden. Dat mag vanaf groep 3. Er zijn schoolafspraken over met welke pen wel of niet geschreven mag 
worden in de schriften. Uitgangspunt is dat iedere leerling de vulpen gebruikt. Wanneer deze kwijt of kapot is, kunt u een nieuwe vulpen op school kopen à €10,00,- Enkele 
kinderen schrijven vanwege hun motorische ontwikkeling met een eigen stabilo-pen. Omdat de koptelefoons bij de computers vaak kapotgaan, is afgesproken dat alle 
kinderen van groep 4 t/m 8 eigen oortjes meenemen in een klein bewaardoosje. De oortjes blijven in de la van het kind en mogen alleen door dat kind gebruikt worden. 
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Eten en drinken 
Op onze school stimuleren wij het nuttigen van gezonde voeding. Er zijn twee momenten dat we met de kinderen eten en drinken.  
Halverwege de ochtend nuttigen we een tussendoortje: fruit en iets te drinken. Onze school hanteert een continurooster. Dat betekent  
dat alle kinderen tussen de middag op school lunchen: brood en iets te drinken dat in ongeveer een kwartier op kan zijn. Dit gebeurt in  
het eigen klaslokaal onder begeleiding van de eigen leerkracht. Voor alle klassen staat een koelkastbak waar kinderen ’s ochtends hun lunch in zetten.  
Bij goed weer gaan kinderen zo veel mogelijk naar buiten. Het is handig als u thuis met uw kind bespreekt welke trommel voor het tussendoortje is en wat u meegeeft voor 
de lunch. Zo kan uw kind ’s ochtends voor schooltijd zelf de goede spullen in het koelkastkrat zetten. Het is niet toegestaan chips, snoep, koek of frisdrank mee te nemen 
naar school! Tevens willen wij bijdragen aan minder afval en vragen u bekers mee te geven i.p.v. pakjes drinken. 
 
Gevonden voorwerpen 
In de keuken staat een krat voor de gevonden voorwerpen. Uw kind kan hierin kijken als het iets kwijt is. Tijdens de dagen van de oudergesprekken worden de gevonden 
voorwerpen uitgestald. 
 
Jarig 
Wanneer uw kind jarig is, mag hij of zij in de groep trakteren. Een gezonde traktatie heeft onze voorkeur. Wilt u van tevoren even navragen of er ook kinderen zijn die een 
bepaalde traktatie niet mogen hebben in verband met een allergie of dieet? Het is niet toegestaan dat kinderen hun broertjes of zusjes in een andere groep trakteren. 
 
Mobiele telefoon 
Leerlingen hebben tijdens schooluren en op kamp geen mobiele telefoon bij zich. Bij hoge uitzondering bewaart de leerkracht de telefoon van de leerling. Dit gebeurt altijd 
eerst in overleg en is geheel op eigen risico. Leerlingen mogen sociale media tijdens de les alleen gebruiken als de leerkracht daar vooraf toestemming voor heeft gegeven. 
 
Ziek 
Als een kind ziek is, kan het niet naar school. Wij willen dit graag voor schooltijd persoonlijk of telefonisch horen. Als wij niets horen, terwijl het kind niet op tijd aanwezig is, 
zullen wij rond 9.00u contact met de ouders opnemen om te achterhalen of er niets gebeurd is. Denkt u eraan om uw kind ziek te melden? 
 
Vreedzame School 
Wij zijn een echte vreedzame school en hechten grote waarde aan een veilig en plezierig groepsklimaat. De drie kapstokregels zijn de basis voor onze grondhouding.  
De aanpak tegen pesten is met name preventief georiënteerd. Door te investeren in hechte groepen met een positieve sfeer, vindt pestgedrag minder gauw plaats.  
We werken dagelijks hard aan het verantwoordelijkheidsgevoel van onze kinderen. Zij weten wat het verschil is tussen plagen en pesten. Zij leren zich weerbaar opstellen en 
elkaars grenzen te respecteren; en dat ieders rol belangrijk is voor het stoppen van pestgedrag. We vragen van al onze leerlingen en ouders om pestgedrag onmiddellijk te 
melden bij de leerkracht! Wanneer de signalen blijven doorklinken, kunt u hiermee ook bij de directie terecht. 
 
Ouderbijdrage 
De ouderbijdrage is een jaarlijks bedrag, dat door de ouders aan de school betaald wordt. Deze bijdrage is vrijwillig en wij hopen dat u van harte wilt bijdragen.  
Het bedrag is € 22,50 voor 2019-2020 per kind en wordt besteed aan activiteiten die het schoolleven van een kind memorabel maken: sinterklaasfeest, Kerst, paaslunch, 
startactiviteiten, excursies, sportdag. In het najaar krijgt u hierover een brief van de oudercommissie, die het budget namens de school int en beheert.  
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Het bankrekeningnummer is: NL81RABO 031.51.27.929 ten name van St. Trivium, oudercommissie Julianaschool Heteren. 
 
Brede School de Vogeltuin: Buitenschoolse Opvang 
Onze school werkt samen met de SKAR en Sam Sammie. Beide locaties bieden de mogelijkheid om uw kind voor- en na schooltijd op te vangen.  
De kinderen die naar de BSO gaan, verzamelen op school en worden opgehaald door de begeleiders. Zij onderhouden contact met onze school. 
Wettelijk geldt de regeling dat de ouders het eerste aanspreekpunt zijn. Zij sluiten immers het contract af. Het is ook mogelijk om uw kind aan te melden 
voor losse dagen, bv. wanneer het team een studiedag heeft. 

 SKAR De Vuurvlinder, Flessestraat 15, 6666 CK Heteren. Tel. 026-4720892 www.skar.nl 
 Sam Sammie, Kastanjelaan 6, 6666 AD Heteren. Tel. 026-4461191 www.samsammie.nl 

 
Leerplicht 
Alle kinderen vanaf 5 jaar zijn leerplichtig en moeten dagelijks naar school. Dit is wettelijk zo bepaald. Alleen in geval van bijzondere omstandigheden kan vrij gevraagd 
worden. Een aanvraagformulier hiervoor kunt u downloaden vanaf de website. Hierop kunt u precies lezen waarvoor u verlof kunt aanvragen. Het is wettelijk zo geregeld dat 
de verlofdagen niet mogen vallen aansluitend aan een schoolvakantie. Dit wordt gezien als vakantieverlenging, hetgeen niet is toegestaan. Verlof i.v.m. een bezoek aan 
tandarts of dokter kunt u doorgeven aan de leerkracht. U hoeft hiervoor geen formulier in te vullen. We vragen u wel om dergelijke afspraken zoveel mogelijk buiten 
schooltijd te maken. 
 
Huiswerk 
Om verschillende redenen kan huiswerk gegeven worden. In de hogere groepen gebeurt dit om de kinderen voor te bereiden op het voortgezet onderwijs. Wanneer een kind 
wat extra oefenstof nodig heeft voor thuis, stemt de leerkracht dit goed af met de ouders, zodat u weet wat de bedoeling is en hoe u daaraan kunt bijdragen.  
 
Klassenouders 
Iedere groep heeft één of twee klassenouders. Is er iets te regelen in de groep, dan kan de leerkracht terugvallen op deze ouder(s). De klassenouders zijn het eerste 
aanspreekpunt voor het organiseren van ouderhulp bij bijzondere activiteiten, bv. excursiebegeleiding, de verjaardag van de leerkracht, bibliotheekbezoek.  
Wilt u klassenouder zijn? Geef het door aan de leerkracht. Wilt u weten wie dit jaar de klassenouders zijn? Zie onze website. 
 
Logopedist 
De oudste kleuters worden elk jaar door een logopediste onderzocht op hun spraak- en taalontwikkeling. Als daartoe aanleiding is, worden de onderzoeksresultaten 
persoonlijk met u doorgesproken. Wanneer een behandeling en/of aanvullend onderzoek nodig lijkt, verzorgt de logopediste de brief voor de huisarts. Verder kan uw kind 
ook op uw verzoek onderzocht worden. 
 
Verzekeringen 
Ongelukken horen helaas bij het leven. Uiteraard is de school verzekerd. Deze verzekering dekt de financiële risico’s van een school, wanneer zij aansprakelijk gesteld wordt 
voor schade. Als een kind schade aanbrengt zonder dat de school hierin nalatig is, zullen wij dit op de ouders verhalen. Het gaat hier immers niet om de aansprakelijkheid van 
de school, maar van de ouders. Het is dan ook verstandig u voor deze aansprakelijkheid WA te verzekeren. Daarnaast heeft de school een collectieve ongevallenverzekering, 
waarbij de kinderen onder schooltijd verzekerd zijn. Dit geldt dus ook voor deelname aan activiteiten als kamp, schoolreisje, excursies en dergelijke. 
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Studiedagen 
Als in het team de ontwikkeldoelen voor het nieuwe jaar bepaald zijn, zoeken we naar gerichte nascholing. Soms voor het hele team, soms voor een deel van de leerkrachten.  
Afhankelijk van het verplichte aantal lesuren dat onze kinderen per jaar moeten maken, kan deze nascholing gedeeltelijk onder lestijd plaatsvinden. U vindt de studiedagen 
van dit schooljaar ook terug in onze kalender. Alle kinderen van groep 1 t/m 8 zijn dan vrij.  
 
Studiedagen groep 1 t/m 8 vrij 
Woensdag 18 september 2019 
Maandag 25 november 2019 
Donderdag 30 januari 2020 
Woensdag 11 maart 2020 (Trivium studiedag)  
Vrijdag 3 april 2020 
Dinsdag 2 juni 2020  

  

 
Vakanties 2019-2020 
Herfstvakantie 
Kerstvakantie 
Voorjaarsvakantie 
Goede vrijdag 
2e Paasdag 
Meivakantie 
Hemelvaartvakantie 
2e Pinksterdag 
Zomervakantie 

  

14 oktober 2019 t/m 18 oktober 2019  
23 december 2019 t/m 3 januari 202  
24 februari 2020 t/m 28 februari 2020 
10 april 2020  
13 april 2020 
27 april 2020 t/m 8 mei 2020  
21 en 22 mei 2020  
1 juni 2020  
13 juli 2020 t/m 21 augustus 2020 
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2019 augustus
MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG
29 30 31 01 02 03 04
Zomervakantie
juf Sonja jarig

Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie

05 06 07 08 09 10 11
Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie

12 13 14 15 16 17 18
Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie

19 20 21 22 23 24 25
Eerste schooldag
OC-vergadering

Hoofdluiscontrole

26 27 28 29 30 31 01
Schoolmarkt Juf Ageeth 

jarig

OC-vergadering



2019 september
MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG
26 27 28 29 30 31 01

Juf Ageeth 
jarig

02 03 04 05 06 07 08
Startgesprekken Startgesprekken

09 10 11 12 13 14 15
Ontruimingsoefening Start Jantje Beton

16 17 18 19 20 21 22
OC-vergadering Studiedag

Schoolkorfbal-
toernooi

23 24 25 26 27 28 29
MR-vergadering juf Thea

jarig
Start 
Kinderpostzegels

Ouderavond: groep 
onder de loep

30 01 02 03 04 05 06
Opening project 
Kinderboekenweek 
'Reis mee'

Voorstelling groep 1-
2 Boer Boris gaat 
naar zee

Groep 5 t/m 8 
Voorleeswedstrijd

Dag van de 
leraar

g

a



2019 oktober
MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG
30 01 02 03 04 05 06

Opening project 
Kinderboekenweek 
'Reis mee'

Voorstelling groep 1-
2 Boer Boris gaat 
naar zee

Groep 5 t/m 8 
Voorlees-
wedstrijd

Dag van de 
leraar

07 08 09 10 11 12 13
Innen ouderbijdrage Voorlichtingsavond 

VO Groep 7 & 8
POP gr 8
GMR
Schoolfotograaf

juf Anja
jarig

Inloopavond Afsluiting project 
Kinderboekenweek

Airborne herdenking 
groep 8

Herfstvakantie Herfstvakantie

14 15 16 17 18 19 20
Herfstvakantie Herfstvakantie Herfstvakantie Herfstvakantie Herfstvakantie Herfstvakantie Herfstvakantie

21 22 23 24 25 26 27
Hoofdluiscontrole Leerlingenraad

28 29 30 31 01 02 03

ag van de 
raarrr

5 t/m 8
s-
d



2019 november
MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG
28 29 30 31 01 02 03

04 05 06 07 08 09 10
OC-vergadering MR-vergadering Start

11 12 13 14 15 16 17
Deze week 
facultatieve 
voortgangs-
gesprekken

Intocht 
Sinterklaas

18 19 20 21 22 23 24
Versieravond Sint

25 26 27 28 29 30 01
Studiedag

08
Start



2019 december
MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG
25 26 27 28 29 30 01
Studiedag

02 03 04 05 06 07 08
Sintviering juf Yolanda 

jarig

09 10 11 12 13 14 15
OC-vergadering

MR-vergadering 
(optioneel)

Knutselavond Kerst

GMR

16 17 18 19 20 21 22
Kerstviering Groep 1 t/m 8

12.00 uur uit
Kerstvakantie Kerstvakantie

23 24 25 26 27 28 29
Kerstvakantie Kerstvakantie Kerstvakantie Kerstvakantie Kerstvakantie Kerstvakantie Kerstvakantie

30 31 01 02 03 04 05
Kerstvakantie Kerstvakantie Kerstvakantie Kerstvakantie Kerstvakantie Kerstvakantie Kerstvakantie

stvvvvvvvvtvtvvvtvvvvtvvtvvvvvvvvvvvtvtvtvtttttttttvtttvtttvvvvtvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvieeieeieieeieieeeeeieieeieieeieieieieiieeeeieieiieieeeeiieeeieiieieiiieieieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeiiieeririririrrrrririrrrirrriiirriiirriririrrrriirrrriiiirriirrrrirrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrriiiinngnnngnngngnnggngngngnngnngngnnngnngngngngnngnnnngngngngnnnngnggngnggnnngnnngggngnnngnnnggnggnggngngggggngngngngnggggggnngggggggngnnngngggnggnnnngngggngnnnggngngnnngngggngnnngggnggnnnnnnngnnnngnggnnnnnnggg

g



2020 januari
MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG
30 31 01 02 03 04 05
Kerstvakantie Kerstvakantie Kerstvakantie Kerstvakantie Kerstvakantie Kerstvakantie Kerstvakantie

06 07 08 09 10 11 12
Hoofdluiscontrole

13 14 15 16 17 18 19
Leerlingenraad

juf Lonneke
jarig

20 21 22 23 24 25 26
juf Amanda
jarig

juf Carla
jarig

juf Esther
jarig

Groep 1 t/m 4
voorleesontbijt

27 28 29 30 31 01 02
MR-vergadering Studiedag

keeeeeeeeeeeeeee
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2020 februari
MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG
27 28 29 30 31 01 02
MR-vergadering Studiedag

03 04 05 06 07 08 09
OC-vergadering

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23
Rapporten
gaan mee

Feestdag: verjaardag 
juffen 

juf Mandy
jarig

Voorjaars-
vakantie

Voorjaars-
vakantie

24 25 26 27 28 29 01
Voorjaarsvakantie Voorjaarsvakantie Voorjaarsvakantie

juf Helen
jarig

Voorjaarsvakantie Voorjaarsvakantie Voorjaars-
vakantie

Voorjaars-
vakantie

j

yyyyyyyy

n
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2020 maart
MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG
24 25 26 27 28 29 01
Voorjaarsvakantie Voorjaarsvakantie Voorjaarsvakantie

juf Helen jarig

Voorjaarsvakantie Voorjaarsvakantie Voorjaars-
vakantie

Voorjaars-
vakantie

02 03 04 05 06 07 08
Hoofdluiscontrole Verplichte

voortgangs- 
gesprekken

GMR

Verplichte 
voortgangs- 
gesprekken

09 10 11 12 13 14 15
OC-vergadering Leerlingenraad Studiedag

16 17 18 19 20 21 22
juf Marja
jarig

W4kangoeroe
23 24 25 26 27 28 29

30 31 01 02 03 04 05
MR-vergadering Groep 7 

Verkeersexamen 
theorie

Studiedag

a



2020 april
MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG
30 31 01 02 03 04 05
MR-vergadering Groep 7 

Verkeersexamen 
theorie

Studiedag

06 07 08 09 10 11 12
Paaslunch en 
paasviering

Goede vrijdag
groep 1 t/m 8 vrij

13 14 15 16 17 18 19
2e Paasdag Centrale eindtoets 

groep 8
Centrale eindtoets 
groep 8

Centrale eindtoets 
groep 8

20 21 22 23 24 25 26
Sportdag
Vogeltuin
groep
1 t/m 8 

Meivakantie Meivakantie

27 28 29 30 01 02 03
Meivakantie Meivakantie Meivakantie Meivakantie Meivakantie Meivakantie Meivakantie

8 8 8

g
n



2020 mei
MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG
27 28 29 30 01 02 03
Meivakantie Meivakantie Meivakantie Meivakantie Meivakantie Meivakantie Meivakantie

04 05 06 07 08 09 10
Meivakantie Meivakantie Meivakantie Meivakantie Meivakantie Meivakantie Meivakantie

11 12 13 14 15 16 17
Hoofdluiscontrole

OC-vergadering

Leerlingenraad Mediatorentraining

18 19 20 21 22 23 24
juf Irene
jarig

MR-vergadering

Mediatorentraining

Groep 8 Den Haag

Hemelvaartvakantie Hemelvaartvakantie Hemelvaart-
vakantie

Hemelvaart-
vakantie

25 26 27 28 29 30 31
Mediatorentraining diploma-uitreiking 

mediatoren



2020 juni
MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG
01 02 03 04 05 06 07
2e Pinksterdag Studiedag

Start avond-
vierdaagse
GMR

Kennismaking HPC Leerlingenraad

08 09 10 11 12 13 14
Afsluiting 
leerlingenraad

juf Ingrid
jarig

15 16 17 18 19 20 21
OC-vergadering

MR-vergadering

GMR

22 23 24 25 26 27 28
Schoolreisje
groep 1-7

Groep 8 vrij

Groep
1 t/m 7
rapport
gaat mee

29 30 01 02 03 04 05
Voorlopig advies
groep 7
Deze week 
faculatieve
voortgangs-
gesprekken

Kijkje in de nieuwe 
klas

juf Simona 
jarig

riddddddd
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2020 juli
MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG
29 30 01 02 03 04 05
Voorlopig advies
groep 7
Deze week
faculatieve
voortgangs-
gesprekken

Kijkje in de nieuwe 
klas

juf Simona
jarig

06 07 08 09 10 11 12
Schoonmaakavond 
onderbouw

Afscheidsavond
groep 8

11.45 uur uitzwaaien 
groep 8

Groep 8 vrij Groep 8 vrij
12.00 uur groep 
1 t/m 7 vrij
Bedanken
hulpouders
Vakantie inluiden

Zomervakantie Zomervakantie

13 14 15 16 17 18 19
Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie

juf Maaike
jarig

Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie

20 21 22 23 24 25 26
Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie

27 28 29 30 31 01 02
Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie

juf Sonja
jarig

Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie

Simona

e

akantie
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