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Jeelo-school 
We zijn een Jeelo-school. Dit houdt in dat we wereldoriëntatie en 21e-eeuwse vaardigheden 

in 12 kerndoeldekkende projecten aanbieden. In schooljaar 20-21 zijn we gestart en de komende 

jaren bouwen we Jeelo verder uit. 

Jeelo laat kinderen de echte wereld zien. De thema’s wekken nieuwsgierigheid op. Kinderen worden 

geprikkeld om zelf op onderzoek uit te gaan. Samen gaan ze ontdekken hoe alles om hen heen in elkaar 

zit. Alles wat de leerkracht ze bijbrengt, passen ze direct in het echt toe. Want door te zien en te ervaren 

wordt lesstof pas écht duidelijk. Dat is wat Jeelo doet: kennis tot leven wekken! Door kennis en lesstof 

in de praktijk toe te passen, zien kinderen daadwerkelijk wat ze leren. De lessen gaan leven en leerlingen 

voelen zich meer betrokken bij alles wat ze leren. 

We zijn allemaal onderdeel van de maatschappij. Op KC Claus  vinden we het belangrijk om al jong te 

leren hoe je duurzame relaties aangaat en goed kan samenwerken. Door samen te werken leg je de 

nadruk op elkaars sterke punten. Je ontdekt elkaars talenten en benut die ook. Zo creëren we win-win 

situaties. We leren je niet alleen om elkaar te waarderen, maar leren kinderen ook trots zijn op hun eigen 

unieke eigenschappen. 

Op KC Claus gaan we de samenleving in. Met eigen ogen zien wat er gebeurt. We laten kinderen zien hoe 

mooi de omgeving is en brengen respect bij voor alles om hen heen. Onze lessen staan niet op zichzelf. 

Al onze vakken hebben samenhang. Met elkaar en de omgeving. Kinderen leren om deze samenhang te 

zien. We maken kinderen nieuwsgierig en betrokken door te leren in de echte wereld. We halen buiten 

naar binnen en gaan zelf op pad. Zo leggen kinderen verbranden verbanden tussen wat ze leren op school 

en de wereld om hen heen. Kinderen werken samen, spelen samen, lossen confl icten op. Ze maken kennis 

met elkaars achtergronden en ze ontdekken dat ze veel van elkaar kunnen leren. We helpen kinderen ook 

zelf zicht te krijgen op hun ontwikkeling. Zo weten ze steeds beter waar ze goed in zijn en waar ze staan. 

Dit verhoogt hun eigen betrokkenheid. Leren wordt nog leuker als je mee mag denken. Bovendien leren 

ze zichzelf dan pas echt kennen!

Kindcentrum Claus biedt christelijke kinderopvang en basisonderwijs 
aan kinderen in de leeftijd van 0 tot 13 jaar. Alle kinderen zijn van 
harte welkom!

‘Samen werken aan de basis’: dat vinden we belangrijk! 
Daarom vinden we het fijn, om samen met ouders en kinderen te 
werken aan de ontwikkeling van onze kinderen. Ouderbetrokkenheid 
is een grote succesfactor in de ontwikkeling van kinderen. Daarmee 
bedoelen we niet alleen de praktische hulp van ouders maar juist 
de samenwerking tussen ouders en school ten gunste van de 
ontwikkeling van kinderen. Met alle ouders spreken we jaarlijks af 
hoe we dit vormgeven.

Welkom...

Gepersonaliseerd
De wereld verandert in een razend tempo. Kindcentrum Claus wil op die veranderingen 

inspelen, zodat kinderen, in die snel veranderende wereld, hun plekje kunnen vinden. We 

willen de kinderen steeds meer eigenaar maken van hun eigen leerproces en bewust maken 

van hun talenten en kwaliteiten. We zullen steeds meer tegemoetkomen aan de verschillen 

tussen kinderen en onderwijs op maat bieden. We hebben inspiratie opgedaan om te 

onderzoeken wat bij KC Claus past om steeds meer richting gepersonaliseerd en betekenisvol 

leren te gaan. KC Claus maakt een volgende stap in de ontwikkeling door wereldoriëntatie en 

taal vorm te geven met de projecten van Jeelo (JE Eigen Leeromgeving). Jeelo gaat uit van 

drie pijlers: samen leven, samen werken en zelfstandig leren. Dit doen wij door gebruik te 

maken van de 12 projecten, die worden verdeeld over 2 schooljaren.

We hebben een gebouw die veel mogelijkheden geeft om een uitdagende leeromgeving 

creëren. We werken in combinatie parallklassen, waardoor leerkrachten en leerlingen veel 

meer mogelijkheden (leerplein/unit) tot samenwerking hebben .
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Jeelo werkt met een leerlingvolgsysteem met portfolio. Dankzij de digitale leeromgeving Mijn Jeelo, 

een leeromgeving, leerlingvolgsysteem en portfolio ineen, kun je altijd en overal bij de projecten. Dus 

ook thuis. Niet alleen de leerkrachten, maar ook leerlingen en hun ouders kunnen altijd en overal de 

ontwikkellijnen voor kennis, competenties, taal en rekenen van de leerling volgen. De leerling bouwt een 

portfolio op voor overdracht naar het voortgezet onderwijs. Zo krijgen leerlingen regie over wat ze leren.

Kwadraat
Alle scholen van Accrete zijn Kwadraatscholen en dat betekent dat er op alle kindcentra voldoende kennis 

en mogelijkheden zijn om kinderen die bovengemiddeld presteren of hoogbegaafd zijn te helpen. Naast 

speciale programma’s zijn er plusklassen en specifi ek opgeleide leerkrachten. Voor sommige hoogbegaafde 

kinderen is dit nog niet genoeg. Zij hebben behoefte aan specifi eke begeleiding om tegemoet te komen 

aan hun specifi eke onderwijsbehoeften. Voor deze kinderen is de Kwadraatafdeling geschikt. Hier volgen 

ze onderwijs dat is aangepast aan de leerbehoeften van hoogbegaafde leerlingen.

De Kwadraatafdeling heeft een regionale functie. De bestuurscommissie arrangeren (BCA) bekijkt of een 

aangemeld kind past op deze afdeling. 

Kinderopvang
We bieden kinder- en peuteropvang en buitenschoolse opvang onder hetzelfde dak. 

Hierdoor kennen we de kinderen van jongs af aan en weten we wat zij of hij nodig heeft.

Basisonderwijs
In ons kindcentrum maken we gebruik van Kiva. Dit is een methode die ons leert hoe we met elkaar om 

moeten gaan, zodat ons kindcentrum voor kinderen, ouders en leerkrachten een fijne en veilige plek is. 

Vanaf het kinderdagverblijf worden kinderen spelenderwijs in aanraking gebracht met de Engelse taal. 

Vanaf groep 1 van de basisschool krijgen de kinderen Engelse les, zodat ze zich goed kunnen handhaven 

in de huidige en toekomstige samenleving. Alle kinderen krijgen in groep 7 de kans om onder schooltijd 

kosteloos een officieel typevaardigheidsdiploma te halen.

Ieder kind kansrijk
We hebben de mogelijkheid om kinderen die meer cognitieve uitdaging nodig hebben te bedienen in de  

‘plusgroep’. Voor kinderen die ondanks extra inzet, alsnog vastlopen op school, is er via een procedure 

te onderzoeken of er een mogelijkheid is tot plaatsing op de “Kwadraatafdeling’, welke is gesitueerd 

naast het kindcentrum. Voor kinderen die succesvoller zijn door te werken met hun handen bestaat de 

mogelijkheid tot deelname aan de praktijkklas. De praktijkklas werkt samen met lokale bedrijven. Ook 

deze klas is gesitueerd naast het kindcentrum.
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andige adressen

Kindcentrum Claus
Middenweg 6
8332 CZ Steenwijk

Telefoon school:  0521 - 51 41 87
E-mail:    kindcentrumclaus@accrete.nl
Telefoon kinderopvang: 0521 - 52 47 76
E-mail:   kinderopvangclaus@accrete.nl
Website:   claus.accrete.nl

Handige adressen

Directie
Sandra Plantinga      sandraplantinga@accrete.nl

Adjunt directeur
Eline Rorije      elinerorije@accrete.nl  

Kinderdagverblijf / Peuteropvang / 
Buitenschoolse opvang
Anita Koopman       anitakoopman@accrete.nl
Ana Burda       anaburda@accrete.nl
Marjanne Moes      marjannemoes@accrete.nl
Follie Hagewoud      folliehagewoud@accrete.nl
Annika Steffens      annikasteffens@accrete.nl
Beate Hartman      beatehartman@accrete.nl
Brenda Visch      brendavisch@accrete.nl
Daphne Bosma      daphebosma@accrete.nl
Esther Pronk      estherpronk@accrete.nl
Misty Veldhuis

Locatiemangager kinderopvang:
Annemarie ter Horst

Vrijwilligers opvang:
Rieta
Germa

Bestuurskantoor Accrete 
Jan Spanjer
Kanaalweg 4, 8356 VS, Blokzijl
Tel: 038 - 38 65 479 www.accrete.nl

Medezeggenschapsraad 
Voorzitter: Emiel Bezembinder 
m.r.claus@accrete.nl

Oudercommissie:  
oudercommissieclaus@accrete.nl

Leerlingenraad   
leerlingenraadclaus@accrete.nl

Unit 1 (onderbouw)

Stamgroep 1 en 2a
Annete Schipper  annetteschipper@accrete.nl
Carin Bakker      c.bakker@accrete.nl
  
Stamgroep 1 en 2b
Ine Bramer  inebramer@accrete.nl
Marianne Compagne      mcompagne@accrete.nl   

Stamgroep  1 en 2c
Eline Rorije  elinerorije@accrete.nl
Rieanne Loovers  rieanneloovers@accrete.nl

Stamgroep 3/4 A
Fenna Winters   fennawinters@accrete.nl
Lizette Groenink  lizettegroenink@accrete.nl

Stamgroep 3/4 B
Janneke Veurman  jannekeveurman@accrete.nl
Caroline Roth           carolineroth@accrete.nl

Unit 2 (bovenbouw)

Stamgroep 5/6 A
Lidia Smid  lidiasmid@accrete.nl

Stamgroep 5/6 B
Stephan van Eerde  stephan.vaneerde@accrete.nl

Stamgroep 7/8A
Irene Lubbinge        irenevisser@accrete.nl

Stamgroep 7/ 8 B
Alwin Mosterdijk  amosterdijk@accrete.nl

Intern begeleider
Thea Visser  theavisser@accrete.nl

Onderwijsassistenten/leerkrachtondersteuners 
Rieanne Loovers  rieanneloovers@accrete.nl  
Lisanne Tietema  lisannetietema@accrete.nl
Romy Evers  romyevers@accrete.nl 
  
Interne vertrouwenspersoon
Fenna Winters

Anti-pestcoördinator / aandachtsfunctionaris
Lizette Groenink

Externe vertrouwenspersoon
Centraal Nederland
Drs. J. (Jeanet) Crielaard.
Tel: 06 33141356
Mailadres: jcrielaard@centraalnederland.nl
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Continurooster

Kinderopvang
We bieden voor- en buitenschoolse opvang aan van 0 tot 13 jaar. Tevens hebben wij op 

onze locatie ‘s ochtends peuteropvang. De opvang is iedere werkdag geopend van 6.30 tot 

19.30 uur. Alle kinderen, ook die later geen gebruik maken van ons onderwijs, zijn van harte 

welkom!

Onze expeditie gaat al van start bij de zwangerschap. Wij zijn ons ervan bewust dat je in 

de eerste 1000 dagen wordt gevormd tot wie je nu bent. Daarom bieden we ieder kind een 

kansrijke start! Omdat ieder kind verschillend is stemmen we de route van de reis af op de 

individuele behoeftes van de kinderen. Voor ons is het van belang dat kinderen zien hoe 

prachtig en talentvol te zijn. Wij willen hen meegeven hoe zij dit kunnen ontdekken.

Kinderopvang en onderwijs werken nauw samen door het aanbieden van gezamenlijke 

thema’s en het organiseren van gezamenlijke activiteiten. Hierdoor kennen wij elkaar goed 

en verloopt de overgang van opvang naar onderwijs heel natuurlijk. 

Wij zijn onderdeel van stichting Accrete die op 15 locaties in Noordwest Overijssel opvang 

en onderwijs onder een dak biedt.

Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met de locatie manager Annemarie 

ter Horst (06 - 22 50 63 12)

Continurooster
- Alle groepen: ma-vr 8:30-14:15 uur.

- Vanaf 8:15 uur is er toezicht op het schoolplein. 

- Voor kinderen van groep 3-8 gaat de 1e bel om 8:25 uur: het teken om naar   

 binnen te gaan. 

- Om 08:30 uur gaat de 2e bel en beginnen de lessen.

Lunch
Alle kinderen lunchen op school met hun eigen leerkracht en spelen daarna een half uur 

buiten. Geeft u uw kind daarvoor een gezond lunchpakket mee? Snoep is daarbij niet 

toegestaan.
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Vakantierooster
Vakantierooster 2021-2022

Herfstvakantie      17 oktober t/m 21 oktober

Vrijdagmiddag voor de kerstvakantie  Vrijdagmiddag 23 december (Leerlingen vanaf 12 uur vrij)

Kerstvakantie      26 december 2021 t/m 6 januari 2022

Voorjaarsvakantie     27 februari t/m 3 maart

Goede Vrijdag + Tweede Paasdag   7 april t/m 10 april 

Meivakantie incl. konings- en bevrijdingsdag  24 april t/m 5 mei

Hemelvaartsdag + vrije dag   18 t/m 19 mei

Pinksteren      29 mei

Vrijdagmiddag voor zomervakantie   Vrijdagmiddag 21 juli (Leerlingen vanaf 12 uur vrij)

Zomervakantie      24 juli t/m 1 september  

Studiedagen (alle kinderen vrij ven school)  maandag 3 oktober

      vrijdag 14 oktober

      vrijdag 27 januari

      vrijdag na de avondvierdaagse (datum is nog onbekend)

Studiedagen

Hierboven ziet u naast de reguliere vakantiedagen een aantal studiedagen voor het team staan. 

De kinderen zijn op deze dagen vrij. Via Parro en de Clausinfo zullen wij u herinneren aan deze dagen. Ook zullen 

we kenbaar maken voor wie de studiedagen gelden. 

Verlof

U kunt om een bepaalde redenen verlof aanvragen. Het formulier is op school te verkrijgen.

De kleuters gymmen in het speellokaal!

Gymnastiek
Voor alle groepen geldt dat de kinderen gymschoenen moeten dragen in de gymzaal die niet 

te glad zijn, geen zwarte zolen hebben en niet buiten worden gebruikt. 

Gymkleren moeten weer mee naar huis genomen worden. 

De schoenen van de kleuters blijven op school. De kleuters hebben gym in het speellokaal 

van de school.

Gymnastiek
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Ouderbetrokkenheid 
Als Kindcentrum Claus zijn we samen met de ouders verantwoordelijk voor het welzijn 

van elk kind. Op basis van gelijkwaardigheid nemen we de tijd om in alle openheid over 

het belang van de kinderen met elkaar in gesprek te blijven. Uit respect en betrokkenheid 

komen zowel leerkrachten, pedagogisch medewerkers als ouders gemaakte afspraken na, 

informeren we elkaar en zijn wij aanwezig op belangrijke momenten. 

Aan het begin van het schooljaar worden ouder en kind uitgenodigd voor een startgesprek 

met de leerkracht(en). Tijdens dit gesprek wordt kennis gemaakt, informatie uitgewisseld 

en wordt afgesproken hoe en op welke momenten de communicatie zal verlopen. Op het 

kinderdagverblijf wordt minimaal 1 keer per jaar een 10-minutengesprek gevoerd met ouders. 

Ouderportaal en Parro
Op school wordt gewerkt met Parnassys, een digitaal administratiesysteem waarin alle 

gegevens van de kinderen staan. Via het ouderportaal kunnen ouders meekijken naar de 

vorderingen van hun kind(eren). Eens per 14 dagen verschijnt de nieuwsbrief de ‘Clausinfo’. 

In deze nieuwsbrief staat informatie over zowel de kinderopvang als de school.

We gebruiken ook Parro, dit is een communicatie app van Parnassys.Via deze app wordt u 

op de hoogte gehouden van het reilen en zeilen In de groep van uw kind(-eren). Wij vragen 

u om ook deze app te gebruiken om een ziekmelding of een andere afspraak (bijv. tandarts) 

door te geven aan de leerkracht. 

Op de opvang wordt er gebruik gemaakt met Konnect.  Via deze app delen we foto’s, 

berichten en verwerken we aanvragen.

Ouderapp Kidskonnect
Wanneer je kind gebruik maakt van de kinderopvang dan wordt er ook gecommuniceerd via 

de app van Kidskonnect.

Goed om te weten
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Eten en drinken
Voor leerlingen op school geldt dat ze voor in de ochtendpauze iets te eten/drinken mogen 

meenemen. Bij voorkeur een gezond tussendoortje. Drinken wordt meegegeven in een beker 

of fl esje voorzien van naam. Op dinsdag en donderdag is het fruitdag.  

Op de kinderopvang krijgen de kinderen een lunch, fruit en drinken. In overleg is het mogelijk 

dat kinderen het meegebrachte avondeten ook nuttigen op kinderopvang. 

Ook de peuters van de peuteropvang krijgen drinken en fruit.

Jarig 
Kinderen die jarig zijn mogen in hun groep of op het kinderdagverblijf trakteren. Graag bij de 

leerkracht of leidster informeren naar allergieën en dieetvoorschriften. Wij geven de voorkeur 

aan gezonde traktaties, ook voor juffen/meesters/leidsters. Uiteraard krijgt de jarige ook een 

cadeautje.

Fietsregels 
Indien mogelijk moeten de kinderen lopend of op de fi ets naar school komen. Fietsen worden 

op de daarvoor bestemde plaatsen gestald. Op het plein wordt niet gefi etst.

Ouderbetrokkenheid
en medezeggenschap
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Financiële zaken

Ouder Activiteiten Commissie (OAC) 
Deze bestaat uit ouders die helpen bij het organiseren van ouderavonden, feesten, acties enz.

Medezeggenschapsraad (MR)
Leden van de MR geven advies en instemming op wettelijk vastgestelde terreinen. De MR bestaat uit 3 

ouders en 3 personeelsleden. De notulen van de MR-vergaderingen zijn te vinden op onze website.

Integrale medezeggenschap
De missie van Accrete zoals geformuleerd in onze strategische visie 2019-2023 is dat wij als één team 

één taak hebben tijdens onze expeditie: kinderen van 0 tot 13 jaar inspireren en begeleiden bij hun 

vorming en ontwikkeling. Vanuit deze gedachte vinden wij het belangrijk en noodzakelijk dat er  integrale 

medezeggenschap ontstaat. Per 1 juli 2022 zal de Centrale Accrete Raad (CAR) van start gaan waarin de 

volgende geledingen zijn geïntegreerd:

• Gemeenschappelijk medezeggenschapsraad (GMR)

• Gemeenschappelijke oudercommissie (GOC)

• Ondernemingsraad Kinderopvang (OR)

Een logische stap is om ook binnen het kindcentrum toe te werken naar integrale medezeggenschap, 

waarbij de MR en OC samen met enkele medewerkers kinderopvang de KC raad gaan vormen. 

Het voornemen is om dit in de 2e helft van 2022 te realiseren. Tot dat moment blijven de MR en OC op 

de nu bekende wijze bestaan.

Oudercommissie (OC)
De oudercommissie heeft een statutaire rol op lokaal niveau en inzake de Wet Kinderopvang. 

In de praktijk betekent dit dat ze de directeur adviseert over onderwerpen op het gebied van identiteit, 

onderwijs, de organisatie, aanname van leerlingen en het personeelsbeleid. In de oudercommissie zitten 

zowel ouders met kinderen op de kinderopvang als op school. 

Leerlingenraad
Uit de groepen 6-8 hebben 2 leerlingen per groep zitting in de leerlingenraad. Eens per 6/8 weken wordt 

er vergaderd over allerlei onderwerpen binnen de school, waar ook leerlingen hun inbreng in kunnen 

hebben. De raadsleden bespreken dit weer in hun groep, waarna er een besluit komt. Onderwerpen die 

aan de orde komen zijn o.a: bestemming goede doelen geld, pesten, herinrichting van het schoolplein.

Hulpouders 
Zonder de hulp van ouders zijn sommige activiteiten niet uitvoerbaar. Te denken valt aan: biebouders, 

vervoer bij excursies, crea-momenten etc. Op de 1e woensdag na een vakantie worden alle kinderen door 

het luizenteam gecontroleerd op hoofdluis en neten.

Klachtenregeling onderwijs
Accrete is aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie PO van Verus. Op de website van de 

geschillencommissie staan de contactgegevens en de procedure klachtencommissie. 

www.geschillencommissiesbijzonderonderwijs.nl

Klachtenregeling kinderopvang
Alle houders van kinderopvangcentra, peuterspeelzalen en gastouderbureaus volgens de Wet kinderopvang 

en kwaliteitseisen peuterspeelzalen verplicht zich te registeren bij de Geschillencommissie Kinderopvang 

en Peuterspeelzalen, waaraan tevens het Klachtenloket Kinderopvang verbonden is.  

www.degeschillencommissie.nl

Financiële zaken
Om de extra activiteiten op school (sinterklaasfeest, kerst, spelletjesdag etc.) te kunnen 

bekostigen wordt een vrijwillige ouderbijdrage gevraagd van €20,- per kind. Het niet betalen 

van de vrijwillige ouderbijdrage leidt niet tot het uitsluiten van een leerling van deelname 

aan de activiteiten. 

Naast de vrijwillige ouderbijdrage zijn er kosten voor het schoolreisje en het schoolkamp, 

welke aan het begin van het jaar georganiseerd worden. 



Algemene informatie

Meer weten? 
Kijk op 

onze site!

Richtlijnen verlofbuiten schoolvakanties
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September 2022

StartgesprekkenStartgesprekken StartgesprekkenStartgesprekken

Prinsjesdag

Eerste schooldag

Startgesprekken

1

vrijdag zaterdag zondag

September 2022

30

Wist je dat uit onderzoek is gebleken dat er een relatie is tussen 
motorische ontwikkeling en executief functioneren? Bij 3 tot 5 jarige 
kinderen is dat al te zien. Accrete werkt daarom met vroegsignalering.

De eerste 1.000 dagen Wistjedat?
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2928 30

  
  

31
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45

44

46

47

48

109

16

23

8

15

22

29

17

24

4

11

18

25

5

12

19

26

6

13

20

27

7

14

21

28

November 2022

Sint Maarten SKG 
(school/kerk/gezinsdienst)

Dankdag

321

vrijdag zaterdag zondag

November 2022

30

Wist je dat muziek de breinontwikkeling stimuleert? Daarom is ‘muziek’ 
één van de thema’s die Accrete heeft gekozen om de NPO-middelen aan 
te besteden. 

Spelenderwijs ontwikkelen Wistjedat?
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49

48

50

51

52

87

14

21

6
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22

2

9

16

23

3

10

17

24

4

11

18

25

5

12

19

26

December 2022

Oudergesprekken

12.00 uur 
start Kerstvakantie 

Kerstvakantie Kerstvakantie

1e Kerstdag

Kerstvakantie Kerstvakantie

Oudjaarsdag

Oudergesprekken

Kerstvakantie

Oudergesprekken Oudergesprekken

Oudergesprekken

Kerstvakantie

Oudergesprekken

Oudergesprekken

Kerstvakantie

Sinterklaas

Oudergesprekken

Kerstvakantie

2e Kerstdag

1

28 29 30 31

Wist je dat uit onderzoek blijkt dat veel bovenbouwleerlingen denken 
dat nieuwsgierig zijn niet belangrijk is? Wat was jouw meest recente 
nieuwsgierige vraag?

Ontdek het onbekende Wistjedat?
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1

52

2

3

4

54

11

18

3

10

17

24

12

19

6

13

20

7

14

21

1

8

15

22

2

9

16

23

Januari 2023

Kerstvakantie

Drie koningen

Studiedag

Kerstvakantie

Kerstvakantie 

Nieuwjaarsdag

KerstvakantieKerstvakantie KerstvakantieKerstvakantieKerstvakantie

25 26 27 28 29

  
  

30
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9

2

98
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7

14

21

16

23

10

17

24

4

11

18

25

5

12

19

26

6

13

20

27

Februari 2023

Valentijnsdag

VoorjaarsvakantieVoorjaarsvakantie

1 3

vrijdag zaterdag zondag

Februari 2023

28

Wist je dat uit onderzoek blijkt dat effectieve feedback bijdraagt aan de 
leerontwikkeling? ‘Goed gedaan’ is niet goed genoeg. Effectieve feedback 
richt zich op taken, proces en zelfregulering.  

Persoonlijke leerroute Wistjedat?
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11
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5

12

19

26

6

13
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Maart 2023

Voorjaarsvakantie

Week van de lentekriebels Zomertijd

Voorjaarsvakantie VoorjaarsvakantieVoorjaarsvakantie

Week van de lentekriebels

Voorjaarsvakantie

Biddag

Week van de lentekriebelsWeek van de lentekriebelsWeek van de lentekriebels

29 30

21 3

vrijdag zaterdag zondag

31

Wist je dat er een huilbaby hulplijn bestaat? Je kunt een whatsapp bericht 
sturen naar 06-23927370 of op de website kijken: huilbabylijn.nl

Huilbaby hulplijn Wistjedat?
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15

16

17
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4
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20

7

14

21

1

8

15

22

2

9

16

23

3

10

17

24

April 2023

Paasweekeinde 

Goede Vrijdag 

Koningsspelen 

(leerlingen om 12 uur vrij)

Meivakantie

Paasweekeinde

Meivakantie

Paasweekeinde 

Eerste Paasdag

MeivakantieMeivakantie

Koningsdag

Kijkochtend (8.30 - 11.00)

MeivakantieMeivakantie

Paasweekeinde 

Tweede Paasdag

Meivakantie

26 27 28 29

vrijdag zaterdag zondag

April 2023

30

Wist je dat een baby de stem van de moeder herkent en dat ze deze taal 
kunnen onderscheiden van andere talen op grond van het ritme?

Wistjedat?Onderscheidingsvermogen baby
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18
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12

19
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13

20
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7

14

21

28

8

15

22

29

Mei 2023

Meivakantie

Bevrijdingsdag

Dag na Hemelvaart 

Extra vrije dag

Oudergesprekken Eerste Pinksterdag

Moederdag

Meivakantie

Dodenherdenking

Hemelvaartsdag

Oudergesprekken

Meivakantie

Oudergesprekken

Oudergesprekken

Meivakantie

Oudergesprekken

Oudergesprekken

Oudergesprekken

Tweede Pinksterdag

31

Meivakantie Meivakantie

4321 5 6

Meivakantie

Wist je dat door je baby tegen je buik te dragen jouw warmte en 
bewegingen helpen om darmkrampjes bij je kind te verminderen?

Darmkrampjes Wistjedat?
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4

11

18

25

5

12
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Juni 2023

Oudergesprekken

Vaderdag

Oudergesprekken

28 29

1 2 3

vrijdag zaterdag zondag

30

Wist je dat Accrete een babycoach & draagconsulent in dienst heeft die 
medewerkers scholing geeft in hoe een baby te dragen in een draagzak? 
Als ouder kun je deze babycoach ook om hulp vragen.

Draagconsulent & babycoach Wistjedat?
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7
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8
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22

2

9

16

23

3
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Juli 2023

12.00 uur start 
Zomervakantie 

Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie 

Uitzwaaimoment groep 8

Zomervakantie

Meester en juffendag

Musical

ZomervakantieZomervakantieZomervakantie

26 27

1

28 29 30

ZomervakantieZomervakantie

  
  

31

  

3131313131

Zomervakantie
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31
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1110

17
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31

9

16

23

30

18
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12
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13
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27

14

21

28

8
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Augustus 2023

Zomervakantie

Zomervakantie

Zomervakantie

Zomervakantie

Zomervakantie

Zomervakantie

Zomervakantie

Zomervakantie

Zomervakantie

Zomervakantie

Zomervakantie

Zomervakantie

Zomervakantie

Zomervakantie

Zomervakantie

Zomervakantie

Zomervakantie

Zomervakantie

Zomervakantie

Zomervakantie

Zomervakantie

Zomervakantie

Zomervakantie

Zomervakantie

Zomervakantie

Zomervakantie§

ZomervakantieZomervakantie

Zomervakantie

Zomervakantie

Zomervakantie

431 2 5 6

7




