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Voor ons is het van belang dat kinderen zien hoe prachtig en talentvol ze zijn. Wij 

willen hen meegeven hoe zij dit kunnen ontdekken.

Op ons Kindcentrum leggen we het accent op ‘groeien in het groen’. We werken 

groepsdoorbrekend en gepersonaliseerd met een vast team. Dit betekent dat ieder kind 

op eigen niveau en in eigen tempo zich kan ontwikkelen. 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.

We zijn onderdeel van stichting Accrete die op 15 locaties in Noordwest Overijssel opvang en onderwijs 

onder één dak biedt.

Engels & typen
Alle leerlingen krijgen vanaf groep 1 Engels, dit stimuleert ook de ontwikkeling van de Nederlandse 

taalvaardigheid. Alle kinderen krijgen in groep 7 de waardevolle kans om kosteloos onder schooltijd een 

offi cieel typediploma te behalen.

Kwadraat- en praktijkonderwijs
Kinderen, die meer aankunnen dan het reguliere onderwijsprogramma krijgen verrijkingsstof aangeboden in 

de ‘plusgroep’ voor kinderen die nog meer uitdaging nodig hebben is er binnen Accrete een ‘kwadraatklas’. 

Voor kinderen die beter door en met hun handen leren is er de ‘praktijkklas’, hier leren kinderen zowel 

binnen als buiten de school waar zij goed in zijn. 

Kanjerschool
We zijn een Kanjerschool waarbij we uitgaan van de ‘Kanjerprincipes’: 

- We vertrouwen elkaar

- Niemand speelt de baas

- Niemand doet zielig

- We helpen elkaar

- Niemand lacht uit

Welkom
Kindcentrum Immanuel biedt kinderopvang en basisonderwijs onder 
hetzelfde dak. We zijn één team en onze slogan is: ‘Groeien in het 
groen’. Onze missie is dat we met zorg voor elkaar, jezelf en je 
omgeving vanuit bijbelse normen en waarden ambitieus werken aan 
de ontwikkeling van alle kinderen. Zowel als kinderen als medewerkers 
willen we groeien in kennis en vaardigheden en onze talenten verder 
ontplooien. Belangrijk daarbij is een leerrijke en liefdevolle omgeving.

‘Groeien in 
het groen!’

Groeien in het groen
Onze kinderen hebben het voorrecht om op te groeien in een landelijke omgeving. We vinden 

het belangrijk dat ze op een respectvolle wijze met deze leefomgeving omgaan. Daarom 

hebben we een eigen ‘Bellebos’ met een natuur- en ontdekpad. Een bloemen-, vlinder- en 

moestuin, een tuinkas om in te werken en dieren, waaronder onze schoolhond CoCo, om 

respectvol te verzorgen. En nu zelfs een natuurlijke pannakooi.

We vinden het belangrijk dat kinderen gezond leren eten. Daarom krijgen alle kinderen van 

ons Kindcentrum 5 dagen vers fruit tegen een geringe vergoeding.

Ons Kindcentrum
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 uur 

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. 
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Kindcentrum Immanuël
Ten Holtheweg 3b
8342 PD Steenwijkerwold

Telefoon:  0521 - 58 82 67
E-mail:  kindcentrumimmanuel@accrete.nl
Website:  immanuel.accrete.nl 

Handige adressen

Directie
Simone Engelen-Strijker (directeur opvang & onderwijs)

Kinderopvang
Nathalie Wiersma-Beltman, locatiemanager kinderopvang
Tel: 0521 – 72 59 20 / 06 - 15 33 06 27
E-mail: kinderopvangimmanuel@accrete.nl

Bestuurskantoor Accrete 
Jan Spanjer (voorzitter raad van bestuur)
Kanaalweg 4, 8356 VS, Blokzijl
Tel: 038 - 38 65 479
www.accrete.nl

Medezeggenschapsraad (mr)
Alinda Veurman (leerkracht)
Roelineke Middelbrink (leerkracht)
Rianne Merkus (ouder)
Sandra Bezema (ouder)
Ben Posthumus

Schoolcommissie (sc)
Vacant Sibbe Klaverdijk Elza van Os
Mirjam t Klooster   Wouter Burggraaff  
Lisa Beute   Nathalie Wiersma  

Ouderraad (or)                                                      
Annemieke Wemekamp (voorzitter)    
Jorieke Wind (penningmeester)
Chantal Katerbarg 
Myranda Kropf 
Amanda Wolthof
Christa Brokke
Chantal Boonstra           

Rekeningnummer ouderraad:
NL 72 RABO 0149 2703 13

Intern begeleidster (ib’er)
Mieke Linde

ICT/ onderwijsassistent
Martine Reverda  Lisa Stekelenburg

Interne vertrouwenspersoon
Ingrid Neele: Tel.06 18696882

Anti-pestcoördinator / aandachtsfunctionaris
Simone Engelen (directeur) Tel: 0521 - 58 82 67

Externe vertrouwenspersoon
Kantoor Centraal Nederland
Eefje Brandsen
tel: 085 - 833 03 30 / 06 - 33 14 13 62



Alianne ZielAmber Niehaus

Lisa Stekelenburg
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Froukje ten Veen
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Even voorstellen

Even voorstellen

Directeur  Simone Engelen

Intern begeleider Mieke Linde

Groep 0 / 1  Lindsey Schipper (Willeke Sikken) en Ingrid Neele

Groep 2   Roelineke Middelbrink en Lindsey Schipper (Willeke Sikken)

Groep 3 / 4    Alinda Veurman, Froukje ten Veen, Annelous Breukers , Geke Hoogkamp 

   Lisa Stekelenburg (onderwijsassistent) 

Groep 5 / 6  Corine Tissingh, Simone Engelen, Martine Reverda

Groep 7 / 8  Ben Posthumus 

ICT/ onderwijsassistent  Martine Reverda

Kinderopvang:

Pedagogisch medewerkers:

Nathalie Wiersma - Beltman (locatiemanager) 

Alianne Ziel

Amber Niehaus

Christa Bakker

Riane Schoonhoven 

Saskia Drijver

Sandra Hof

Sylvia Kuipers

Gannah de Witte
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Schooltijden

Kinderopvang Schooltijden
Kinderopvang 0 tot 13 jaar
Wij zijn een groene kinderopvang waar de goede en gezonde ontwikkeling van het kind 

centraal staat. De doorgaande leerlijn in het opvoedings-, spel- en leeraanbod zorgt ervoor 

dat kinderen zich goed ontwikkelen op hun eigen niveau. We bieden naast baby- en 

buitenschoolse opvang  ook peuteropvang, voorheen peuterspeelzaal. Kinderen van 2 tot 4 

jaar worden hier spelenderwijs voorbereid op de basisschool.

Kinderen kunnen naar hartenlust binnen of buiten spelen. Omdat we een ‘groen’ Kindcentrum 

zijn valt er altijd wat te beleven. Kinderen worden betrokken bij het verzorgen van al onze 

dieren. Om een betere weerstand op te bouwen bestaat bij ons de mogelijkheid om buiten 

te slapen (lutje pot bedden) Op de opvang maken wij gebruik van kindergebaren met 

Lotte en Max. Hierbij wordt het gebaar gebruikt naast het gesproken woord. Dit werkt 

als ondersteuning en niet als vervanging van de gesproken taal. Zo komt de taalproductie 

sneller op gang. 

Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met de locatiemanager Nathalie 

Wiersma

Pleinregels
De voor-en zijdeur (bij groep 1 en 2) gaat open om 8.20 uur. Vanaf dat tijdstip mag groep 1 

naar binnen. De andere kinderen, ook groep 2, mogen om 8.25 uur naar binnen. Zij blijven op 

het schoolplein, onder toezicht, tot de bel gaat. 

Als het regent mogen de kinderen vanaf 8.20 uur naar binnen. De pleinwacht is aanwezig 

om 8.15 uur. Om 8.25 uur gaat de eerste bel en gaan de kinderen naar binnen. Voor vragen 

kunt u de pleinwacht aanspreken. Om 8.30 uur gaat de tweede bel en starten de lessen.

Ouders van kinderen die naar de kinder-, peuter- en buitenschoolse opvang gaan, maken 

gebruik van de achterste deur. ( via kleuterplein ) Wanneer de deur op slot zit kunt u op de 

bel drukken. 

Na schooltijd verlaten de kinderen onder toezicht van een leerkracht het schoolplein. Wanneer 

kinderen gebracht worden met de auto mag er alleen geparkeerd worden binnen de vakken.

Continurooster
Alle leerlingen gaan op maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 14.15 uur naar school. Om 8.25 uur 

gaat de eerste bel, hierop gaan alle kinderen naar binnen. Bij de tweede bel om 8.30 uur zijn 

alle kinderen in de klas en starten de lessen. 

Maandag 08.30-14.15

Dinsdag  08.30-14.15

Woensdag 08.30-14.15

Donderdag 08.30-14.15

Vrijdag  08.30-14.15
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Verzuim
Wanneer een leerling niet op school kan komen verwachten wij een telefoontje voor 8.30 

uur. Missen we een kind in de ochtendkring, dan bellen we naar de ouders/ verzorgers. Elke 

dag wordt in de groep het verzuim genoteerd. Bij (veelvuldig) ongeoorloofd verzuim wordt 

de leerplichtambtenaar ingeschakeld. Voor de opvang geldt afmelden via app of mail.

Eten en drinken
De kinderen mogen eten en/of drinken meenemen voor de pauze. In groep 1 en 2 eten 

de kinderen samen in de kring. Vanaf groep 3 hebben de kinderen speelkwartier. Daarin 

kunnen ze ook iets eten en/of drinken. Van maandag t/m vrijdag hebben we de zogenaamde 

Fruitdagen. Kinderen krijgen fruit of nemen zelf fruit mee. De opvang verzorgt dagelijks zelf 

het eten en drinken. 

Fietsregels
Veel kinderen komen op de fi ets naar school. Om de veiligheid van kind en fi ets zo goed 

mogelijk te bewaken wordt er niet gefi etst op het schoolplein. Voor elk kind is er een 

plek in de fi etsenstalling gereserveerd, waar het voor eigen risico de fi ets kan stallen. 

Gymlessen
De kinderen van groep 1 en 2 spelen bij mooi weer buiten en hebben gym 

in de sporthal op de dinsdagmiddag. Tijdens deze lessen dragen de 

kinderen gymschoenen welke ze zelf aan en uit kunnen doen. 

De leerlingen van groep 3 t/m 8 krijgen 2 keer per week gymles in de 

gymzaal van het dorp.

Goed om te weten

Vakantierooster 2022-2023

Herfstvakantie     17 t/m 21 oktober

Vrijdagmiddag voor kerstvakantie   23-dec

Kerstvakantie     26 dec t/m 6 jan

Voorjaarsvakantie     27 feb t/m 3 mrt

Goede Vrijdag + Tweede Paasdag   7 t/m 10 apr

extra meivakantie (inclusief Koningsdag)  24 t/m 28 april

meivakantie (incl Bevrijdingsdag)   1 t/m 5 mei

Hemelvaartsdag + vrije dag   18 en 19 mei

Pinksteren     29-mei

Vrijdagmiddag voor zomervakantie   21-jul

Zomervakantie     24 juli t/m 1 sept

Tijdens de vakanties is de kinderopvang tijdens werkdagen geopend van 6.30 – 19.30 uur.

Studiedagen: 30 september 2022, 1 november 2022, 27 januari 2023, 14 maart 2023, 9 juni 2023,

7 juli 2023
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Communicatie
’t Belletje
De digitale nieuwsbrief (’t Belletje) verschijnt 1x in de 2 weken. Aanmelden kan via de website en 

alle ‘Belletjes’ staan hier ook op. 

Website, Facebook & Flex Konnect
We hebben zowel een website als Facebookpagina. In de Wet Bescherming Persoonsgegevens 

staat dat zonder uitdrukkelijke toestemming van de ouders geen foto’s online geplaatst mogen 

worden. Aan het begin van het schooljaar krijgt u een toestemmingsformulier waarin u kunt 

aangeven wat u wel of niet wilt wat betreft social media. 

Na de zomervakantie starten wij met Parro. De communicatie-app waarmee je ouders snel en 

eenvoudig betrekt 

Contact met de leidster, leerkracht of directie
Schoolse aangelegenheden kunnen voor of na schooltijd aangekaart worden bij desbetreffende 

groepsleerkracht of de directeur. In overleg wordt besproken of er een afspraak op korte termijn 

wenselijk is. Vragen wat betreft kinderopvang kunnen gesteld worden aan de leidsters bij brengen 

of ophalen van de kinderen of u kunt bellen of mailen.

Informatieavond
Aan het begin van het schooljaar is er een informatieavond waar de leidster en leerkrachten aan 

de ouders/ verzorgers  informatie verstrekken over hetgeen wat er in het komende jaar wordt 

aangeboden en op welke manier dat gebeurt. Ouders van kinderen van de kinderopvang zijn ook 

van harte welkom.

Huisbezoek en 10/15 minutengesprek 
Aan het begin van het schooljaar schrijven ouders zich in voor een startgesprek, vervolgens zijn er een 

drietal momenten om de leerkrachten te spreken op de 10/15-minuten gesprekken. Om het contact tussen 

leerkracht en ouders zo optimaal mogelijk te laten verlopen wordt er door de leerkrachten van groep 1, 

3, 5 en 7 elk jaar een huisbezoek gedaan. (dit onder voorbehoud in verband met de Coronamaatregelen) 

Twee keer per jaar wordt er een gesprek gepland.

Parnassys
Op school werken we met een digitaal administratiesysteem waarin alle (toets)gegevens van de leerlingen 

staan. Via het ouderportaal kunnen ouders meekijken naar de vorderingen van hun kind(eren). Inlogcodes 

worden verstrekt door de intern begeleider. Bij de kinderopvang worden de kinderen geobserveerd door 

de methode Uk en Puk. 

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

Kidskonnect.

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
Vanaf 1 januari 2016 zijn 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
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Ouderraad
De ouderraad ondersteunt/organiseert vele activiteiten op ons Kindcentrum. Te denken valt aan: 

aankleding, avondvierdaagse, overblijven, Sinterklaas, schoolreizen, etc.

Hulpouders, samen maak je het Kindcentrum We vinden het erg fi jn als ouders willen helpen. Op deze 

manier worden er meer mogelijkheden voor de kinderen gecreëerd en kunnen leerkrachten/ leidsters zich 

zoveel mogelijk richten op het programma. Ouders kunnen zitting nemen in bovenstaande commissies. 

Ondersteuning bij de vele activiteiten die jaarlijks georganiseerd worden is hulp ook van harte welkom. 

Te denken valt aan creatieve middagen, schoonmaakactiviteiten, tuinonderhoud, etc. Aan het begin van 

het schooljaar kunnen ouders aangeven waarbij ze eventueel willen helpen op de .klussenlijst die in de 

eerste week van het schooljaar wordt meegegeven.

Luizenteam
Na elke vakantie worden op de eerste dinsdagmorgen alle hoofden door ‘het luizenteam’ gecontroleerd op 

luizen en neten. Als er iets gevonden wordt bij een kind wordt de ouder daarvan op de hoogte gebracht.Ouderbetrokkenheid
en medezeggenschap

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. 
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Algemene informatie

Meer weten? 
Kijk op 

onze site!

Richtlijnen verlofbuiten schoolvakanties

Algemene informatie
Accrete

Klachtenregelingen 
basisonderwijs /
kinderopvang Verzekeringen Inspectie Onderwijs

Vervanging 
leerkrachten

Management Accrete
en bovenschoolse

commissies

Veiligheidsplan
Accrete

Onderzoeken
GGD

Leerlingenzorg /
zorgplan

Gebruikte methodes

Financiële zaken,
GGD en logopedie

Financiën
Om alle activiteiten van de ouderraad te kunnen bekostigen wordt een vrijwillige bijdrage 

gevraagd aan de ouders van groep 1 t/m 8. Deze bijdrage wordt aan het begin van het 

schooljaar vastgesteld en is niet verplicht. De activiteiten voor de kinderopvang worden door 

de opvang bekostigd.

Er worden verschillende activiteiten mee bekostigd zoals sinterklaasfeest, paasmaaltijd etc. 

De bijdrage kan per bank betaald worden op het rekeningnummer van de ouderraad: 

NL 72 RABO 0149 2703 13.

Tijdens een schooljaar kan er door initiatieven van bijvoorbeeld kinderen, ouders of leerkrachten/ 

leidsters geld ingezameld worden voor een bijzonder doel. De actie schoenmaatjes is hiervan 

een goed voorbeeld. Deze activiteiten gelden ook voor de kinderopvang.

GGD
Als een kind 5 of 6 jaar oud is komt de doktersassistente op school voor een ogen-en gehoortest 

en worden ouder(s)later uitgenodigd voor een consult met de jeugdverpleegkundige. Bij 10 

en 11 jaar moet een vragenlijst ingevuld worden, is er de mogelijkheid om zelf ook vragen te 

stellen en meet de doktersassistente op school de lengte en het gewicht van de kinderen. 

In groep 8 komt de GGD  in de klas  voorlichting geven over een gezonde leefstijl. 

De opvang heeft korte lijnen met het consultatiebureau. Tevens komt de logopediste van 

de logopediepraktijk Lindevallei wekelijks bij ons op het Kindcentrum om kinderen, die het 

nodig hebben, te begeleiden. 
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Jaarkalender 2022 - 2023
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September 2022

Studiedag Team 

De kinderen van groep 
1 t/m 8 zijn vrij

Juf Annelous / Juf Jannie 
Dekker jarig

Startgesprekken school

Juf Gannah (opvang) jarig

Startgesprekken schoolStartgesprekken school

Eerste Schooldag

Informatieavond 19.00 uur

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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Oktober 2022

Kinderboekenweek
Gi-ga-groen

Herfstvakantie Herfstvakantie Herfstvakantie

Wintertijd

Sluiting Kinderboekenweek

Herfstvakantie

Kinderboekenweek
Gi-ga-groen

Kinderboekenweek
Gi-ga-groen

Kinderboekenweek

Herfstvakantie

Dierendag

Kinderboekenweek

Herfstvakantie

Dag van de Accrete me-
dewerker

Kinderboekenweek

Herfstvakantie

2928 30

  
  

31
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November 2022

Week van de 
Mediawijsheid

Lootjes trekken 
groep 5 t/m 8

juf Corine jarig

Studiedag Team 
De kinderen van groep 
1 t/m 8 zijn vrij.

 Nationaal SchoolontbijtWeek van de 
Mediawijsheid

groep 5/6 Superjuffi e
Voorstelling de Meenthe 

321

vrijdag zaterdag zondag

November 2022

Week van de 

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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vrijdag zaterdag zondag

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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December 2022

 Kerstvakantie 12.00 uur Kerstvakantie Kerstvakantie

1e Kerstdag

Kerstvakantie

juf Lisa jarig

Juf Geke / Juf Lia 
(peuteropvang) jarig

Kerstvakantie

Oudjaarsdag

Pietenmiddag

Kerstviering Kindcentrum

Kerstvakantie

Juf Mieke (IB) jarig

KerstvakantieKerstvakantie

Sinterklaas

Kerstvakantie

2e Kerstdag

1

28 29 30 31
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31

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 team 

de kinderen van groep 
1 t/m 8 zijn vrij. 

Juf Sanneke 
(opvang) jarig

Kerstvakantie

Kerstvakantie

Kerstvakantie

Juf Christa (opvang) jarig

Kerstvakantie KerstvakantieKerstvakantieKerstvakantie

Weer naar school 

Juf Hester jarig

25 26 27 28 29

  
  

30
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9

2

98
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22

7

14

21

16

23

10

17

24

4

11

18

25

5

12

19

26

6

13

20

27

Februari 2023

Rapport mee

juf Ingrid jarig

juf Lindsey jarig

Contactmiddag / -avond

groep 7/8 Voorstelling
De toren van Archidor

Juf Rikie (peuteropvang) 
jarig

Valentijnsdag

Contactmiddag /-avond

VoorjaarsvakantieVoorjaarsvakantie

1 3

vrijdag zaterdag zondag

Februari 2023

juf Lindsey jarig

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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98
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21

28

16

23

10

17

24

4

11

18

25

5

12

19

26

6

13

20

27

Maart 2023

Voorjaarsvakantie

Nationale Pannenkoekdag

Juf Willeke jarig Zomertijd

Voorjaarsvakantie VoorjaarsvakantieVoorjaarsvakantieVoorjaarsvakantie

groep 3 / 4 Voorstelling
Dalzicht Oldemarkt:
Deze ridder zegt nee

Studiedag team 

de kinderen van groep 
1 t/m 8 zijn vrij.

groep 1 / 2 Voorstelling
Dalzicht Oldemarkt:
Deze ridder zegt nee

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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65

12

19

4

11

18

25

13

20

7

14

21

1

8

15

22

2

9

16

23

3

10

17

24

April 2023

Goede Vrijdag 

(peuteropvang geopend)

Juf Amber jarig

Koningsspelen

Meivakantie

Juf Alinda jarig

Meivakantie

Eerste Paasdag

MeivakantieMeivakantie

Koningsdag

juf Martine jarig Paasviering

MeivakantieMeivakantie

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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vrijdag zaterdag zondag

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?

18

17

19

20

21

1110

17

24

9

16

23

30

18

25

12

19

26

13

20

27

7

14

21

28

8

15

22

29

Mei 2023

Meivakantie

Bevrijdingsdag

Dag na Hemelvaart 

+ vrije dag
De kinderen zijn vrij. (de 
peuteropvang is geopend)

Eerste Pinksterdag 

Juf Willy (peuteropvang) 
jarig

Meivakantie 

Dodenherdenking

Hemelvaartsdag

MeivakantieMeivakantie

Tweede Pinksterdag

31

Meivakantie Meivakantie

4321 5 6

Meivakantie
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15

22

9

16

23
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4

11

18

25

5

12

19

26

Juni 2023

Studiedag Team 

De kinderen van groep 
1 t/m 8 zijn vrij.

VaderdagSchoolreis groep 1 t/m 6

Avondvierdaagse AvondvierdaagseAvondvierdaagse

Juf Sylvia (opvang) jarig

Avondvierdaagse

Juf Froukje jarig

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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12
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7
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8

15
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2

9

16

23

3

10

17

24

Juli 2023

Studiedag Team 

de kinderen van groep 
1 t/m 8 zijn vrij.

Rapport mee

Laatste schooldag. 

De kinderen zijn om 
12.00 uur vrij. 

Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie 

Juf Saskia (opvang) jarig

Facultatief spreekuur

Speldag Kindcentrumbreed

ZomervakantieZomervakantie

Schoonmaakavond

Dankjewelavond

Afscheid groep 8

ZomervakantieZomervakantie

26 27

1

28 29 30

ZomervakantieZomervakantie

Juf Sandra (opvang) jarig

  
  

31

  

3131313131

Zomervakantie
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31
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31

9

16

23

30

18

25

12

19

26

13

20

27

14

21

28

8

15

22

29

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




