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Welkom...
Het Kompas is een unieke, kleine school, waarbij we het belangrijk vinden dat we elkaar goed 

kennen en betrokken zijn op elkaar.

Wij bieden kinderdagopvang (waaronder de vroegere peuterspeelzaal) en onderwijs aan kinderen 

van ouders die het belangrijk vinden dat hun kind(eren) op school op basis van bijbelse inzichten 

opgevoed en opgeleid worden. Daarom heet ons Kindcentrum Het Kompas: de bijbel is ons 

kompas in ons doen en laten. We leren de kinderen op te staan en te schitteren in Zijn Licht. Elk 

kind is uniek. Personeel, kinderen en ouders respecteren elkaar in geloof en in een gezamenlijke 

doelstelling, ongeacht of je van kerkelijke of niet-kerkelijke achtergrond bent: iedereen is welkom.

Omdat elk kind wat anders nodig heeft, proberen we ons aanbod zoveel mogelijk op maat aan te 

bieden. Dit heet ook wel gepersonaliseerd leren. Ieder kind ontwikkelt zich op eigen niveau en 

tempo, zowel op de kinderopvang als binnen het onderwijs. Ons kindcentrum is zo ingericht dat 

we een uitdagende en aantrekkelijke leer- en ontwikkelomgeving bieden. 

Binnen de kernconcepten (thema’s) die we kindcentrumbreed aanbieden, maken kinderen een 

ontdekkingsreis door de wereld.

Afgelopen jaren hebben medewerkers van het kindcentrum en ouders samengewerkt om een 

groen plein te realiseren. Dit past bij onze visie over rentmeesterschap. Wij willen de kinderen 

leren om bewust en verantwoord om te gaan met alles en iedereen om zich heen. Voor de 

inrichting betekent het dat wij bewust en multifunctioneel kiezen met zoveel mogelijk natuurlijke 

en duurzame materialen. Zo leren en ontwikkelen we ons samen, op reis naar een prachtige 

toekomst voor uw kind(eren), samen met Hem!

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 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 16 locaties in Noordwest 

Overijssel opvang en onderwijs onder een dak biedt.

Leren door emotie en begrip
Op Kindcentrum Het Kompas werken we met Kernconcepten. Dit is gebaseerd op Gestaltleren. 

Gestaltleren richt zich op het optimaal ontwikkelen van talenten op een manier die nauw 

aansluit bij het brein. De leerling bouwt een fundamenteel begrip op over de meeste 

verschijnselen uit de natuur en maatschappij om ons heen, over zichzelf en over anderen. 

Begrip dat in tegenstelling tot kennis nog vele decennia relevant blijft. 

‘Je kunt kennis overdragen,

maar het doorleven van wat je wilt leren blijft veel beter hangen.’

Leerlingen werken in periodes aan Kernconcepten. Een Kernconcept is een mentale kaart 

die de opbouw van een inzicht weergeeft. Leerlingen maken gedurende vaste periodes 

ontdekkingstochten door de wereld van zo’n kaart. In die periodes wordt er niet alleen gewerkt 

aan begripsontwikkeling maar ook aan (leer)houding, vaardigheden en verdiepende kennis. 

Leren met Kernconcepten gebeurt op een onderzoekende en ontdekkende manier aan de 

hand van opdrachten en mini-projecten die door de onderwijsprofessionals zelf ontworpen 

worden. Het team bepaalt aan welke inzichten de kinderen in zo’n periode gaan werken. De 

leeromgeving wordt hier dan op aangepast. In de loop der jaren worden zo veel inzichten 

behandeld, daardoor de leerlingen steeds meer begrip ontwikkelen, passend bij zijn of haar 

niveau.

Traditionele methodes vormen daarom ook niet de basis van het leren op Kindcentrum Het 

Kompas. Op school kun je dit ook goed zien: de leeromgeving is hierop aangepast: Kinderen 

werken op verschillende plekken, passend bij waar ze op dat moment mee bezig zijn.

Een voorbeeld:

Bij het kernconcept ‘Groei en Leven’ richten kinderen zelf een aquarium of een moestuin 

in. Hierbij moeten ze goed nadenken wat wel of niet handig is. wat werkt wel en 

wat niet? Dit betekent goed zoeken naar informatie en ervaringen van anderen. Ook 

betekent dat een ontwerp maken, samenwerken, ontdekken dat iets niet lukt, omgaan 

met teleurstellingen en trots zijn als iets uiteindelijk wel is gelukt.  
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Kindcentrum Het Kompas

Bezoek adres:   Oostwijkstraat 92 

                     8331 EG Steenwijk

Postadres:       Postbus 284 

                     8330 AG Steenwijk 

Telefoon: 0521 - 51 29 30

Email:  kindcentrumkompassteenwijk@accrete.nl

Website:  hetkompassteenwijk.accrete.nl

Gegevens en 
adressen

Medewerkers kinderopvang /BSO
Annemarie ter Horst

Johanna van Beek

Marije Jaarsma

Zina Arnold (vrijwilligster)

Unit 1:

Ineke vd Horst

Romy Evers           

Unit 2:

Marije Pen

Angelique van Santen

Leerplein

Hilda Jonkers  

Conciërge en schoonmaak

Roelande Huisman        

Inspectie Basisonderwijs

info@owinsp.nl

GGD Regio IJssel-Vecht schoolarts-assistente 

Mevr. I. Kwant  

Jeugdverpleegkundige  

Mevrouw L. Gelmers            

Jeugdverpleegkundige 

Mev. J. Ekkelenkamp

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

Directeur

Sandra Plantinga

kindcentrumkompassteenwijk@accrete.nl 

Adjunct directeur

Eline Rorije

Kinderopvang

Annemarie ter Horst, locatiemanager

Tel: 06- 82493575

E- mail: kinderopvangkompassteenwijk@accrete.nl

Bestuurskantoor Accrete 

Voorzitter college van bestuur: Jan Spanjer

Kanaalweg 4, 8356 VS, Blokzijl

Tel: 038 - 386 54 79

www.accrete.nl

Medezeggenschapsraad (MR) 

Email: mr.kompassteenwijk@accrete.nl

Angela Besselink

Reinier Siemons

Hilda Jonkers (secretaris)

Vacature

Oudercommissie (OC)

Email: oc.kompassteenwijk@accrete.nl   

Janita Last (voorzitter)

Sanneke Koopmans 

Christa Baas 

GMR

Jorg Drijver

Intern begeleider

Thea Visser  

Onderwijsassistenten

Romy Evers

Rachel van Driel  

Contactpersoon (vertrouwenspersoon)

Ineke vd Horst          

Anti-pestcoördinator / aandachtsfunctionaris

Marije Pen
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Even voorstellen

Even voorstellen

Directeur

Sandra Plantinga

Unit 1:

Groep 1 en 2 en 3

Ineke vd Horst

Rachel van Driel

Romy Evers            

Unit 2:

Groep 4 t/m 8

Angelique Mollema - van Santen

Marije Pen     

Groep 7 en 8  

Angelique Mollema - van Santen 

Leerplein

Hilda Jonkers

Locatiemanager kinderopvang

Annemarie ter Horst

Pedagogisch medewerkers

Johanna van Beek 

Marije Jaarsma  

Zina Arnold (vrijwilligster) 

Eline Rorije
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Schooltijden
We werken op school met het continurooster. Dit houdt in dat alle kinderen school hebben 

van 8.30 uur tot en met 14.15 uur. Dit rooster geldt elke werkdag. De kinderen kunnen ’s 

morgens vanaf 8.15 uur op het schoolplein spelen onder toezicht van de pleinwacht. Om 

8.25 uur en 12.40 uur gaat de bel. Dit is het teken om naar binnen te gaan. Om 8.30 uur en 

12.45 uur beginnen de lessen. 

De pauzes zijn als volgt: 

Kleine pauze 10.15 – 10.30 uur

Eetpauze 12.00 – 12.15 uur

Speeltijd  12.15 – 12.45 uur

Opvang
De kinderopvang is alle dagen geopend van 6.30 tot 19.30 uur.

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

gebruik van de achterdeur. Wanneer de deur op slot zit kunt u op de bel drukken. 

Vakantierooster 2021-2022
Vakantierooster 2020 – 2021

Herfstvakantie     17 oktober t/m 21 oktober

Vrijdagmiddag voor de kerstvakantie  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

Vrijdagmiddag voor de meivakantie   21 april (leerlingen om 12 uur vrij)

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

Hemelvaartsdag + vrije dag   18 en 19 mei

Pinksteren     29 mei

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

Zomervakantie     24 juli t/m 1 september

Studiedagen
De studiedagen voor volgend schooljaar zijn:

maandag 3 oktober

vrijdag 14 oktober

vrijdag 27 januari

vrijdag na de avondvierdaagse (datum is nog onbekend)
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Medezeggenschap en 
ouderbetrokkenheid

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

Medezeggenschapsraad (MR)
Meedenken met de school in belangrijke zaken, zoals de belangen van leerlingen en het 

team en het bewaken van de kwaliteit van het onderwijs. Dit zijn in vogelvlucht de taken 

van de medezeggenschapsraad. De medezeggenschapsraad bestaat uit vier leden: twee 

uit de ouder-geleding en twee uit het personeel. De MR heeft in een aantal schoolse 

zaken instemmings- of adviesbevoegdheid. Dit houdt in, dat de directie de MR in bepaalde 

zaken moet kennen en aan hen advies of instemming moet vragen. De notulen van de 

laatstgehouden MR-vergadering liggen ter inzage op school.

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. 

De oudercommissie bestaat voor minimaal de helft uit ouders/verzorgers van een of meer 

kinderen die Het Kompas bezoeken.

Activiteitencommissie (AC)
De AC bestaat uit ouders die een directe schakel tussen ouders en het schoolteam vormen. Zij helpen bij 

het organiseren van bijvoorbeeld ouderavonden, feesten en acties.

Gebedsgroep
Elke maandagochtend om 8.30 uur wordt er door een aantal ouders gebeden voor de school (voor de 

leerkrachten, kinderen, activiteiten maar ook voor specifi eke zaken rondom school en thuissituaties). 

Iedereen is welkom om aan deze gebedsgroep deel te nemen. Voor ouders die niet in de mogelijkheid zijn 

om mee te bidden kunnen anoniem gebedspunten aangedragen worden  anoniem via de gebedsbrievenbus 

in de hal bij de kleutergroep.

Hulpouders
Om de effectiviteit van het onderwijskundige programma te vergroten zijn er momenten waarop wij 

een beroep op ouders doen. Zonder hulp van ouders zijn veel activiteiten niet uitvoerbaar. Een aantal 

voorbeelden van activiteiten waarbij ouders helpen zijn: buitenactiviteiten, excursies, sportdagen, vervoer, 

schoonmaken en klussen. Regelmatig kunt u ook via Parro een oproepje tegemoetzien.

Luizenpluis
Na elke vakantie worden alle kinderen door de luizenpluizers gecontroleerd op luizen en neten. Als er iets 

gevonden is worden ouders hiervan op de hoogte gebracht. 
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Financiële zaken
Ouderbijdrage
Als activiteitencommissie (AC) organiseren wij graag activiteiten voor de leerlingen. U kunt 

hierbij denken aan het Paas-, Kerst- of Sinterklaasfeest, maar ook aan traktaties tijdens de 

laatste schooldag. Hieraan zijn echter wel kosten verbonden, waarvoor de AC per leerling een 

vrijwillige bijdrage vraagt. Deze bijdrage bedraagt:

• Voor het 1e kind uit een gezin  €27,50

• Voor het 2e kind uit een gezin  €17,50

• Voor elk volgend kind uit een gezin  €12,50

Elke bijdrage is welkom! Mocht u hierover vragen hebben, neem dan gerust contact op met 

de penningmeester van de AC.

Kinderopvang
Kinderopvang 0-13 jaar
Wij zijn een christelijke 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 te ontwikkelen op hun eigen niveau. We bieden naast baby- en 

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

worden hier spelenderwijs voorbereid op de basisschool.

Kinderen kunnen naar hartenlust binnen of buiten spelen. Om een betere weerstand op te 

bouwen bestaat bij ons de mogelijkheid om buiten te slapen (lutje pot bedden).

Voor meer informatie kan contact opgenomen met de locatiemanager 

Annemarie ter Horst (06-22506312).
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Praktische zaken
Op Kindcentrum het Kompas werken we volgens de regels van de Kanjertraining. 

Kanjerregels
- We vertrouwen elkaar

- We helpen elkaar

- Niemand speelt de baas

- Niemand doet zielig

Deze afspraken zijn het fundament waarop de Kanjertraining rust en gelden voor iedereen 

die betrokken is bij Kindcentrum Het Kompas.

Naar binnen
Om 8.25 uur gaat de bel. Alle kinderen lopen dan naar hun eigen klas. Groep 1-2 en 3 komen 

en gaan via de voordeur.  Groep 4-8 komen en gaan via de achterdeur. 

Fruitpauze
Elke dag nemen we voor de pauze iets gezonds mee. Dat kan fruit zijn of andere gezonde 

dingen. Op woensdag mag je i.p.v. wat hierboven staat ook iets anders meenemen.

Omgaan met materialen 
Kinderen gaan voorzichtig om met schoolspullen. Bij schade door verkeerd gebruik zijn 

ouders aansprakelijk. 

ICT 
Vanaf groep 3 krijgen leerlingen een laptop van school in gebruik. Voor goed gebruik hiervan 

hebben we een aparte afsprakenlijst opgesteld. 

Gym 
Voor de gymlessen is gymkleding en schoenen met een witte zool verplicht. 

Gymtassen gaan na elke gymles mee naar huis. Kom je op skeelers op school en heb je gym, neem dan 

ook je schoenen mee.                                                   

Fietsen
Er wordt niet gefi etst op het plein. Fietsen staan links achterin op het plein, op het terras bij de 

gemeenschapsruimte. Skelters zijn niet welkom. 

Plein afspraken 
Je mag 10 minuten voor schooltijd en in de pauze vrij spelen op het plein. Dan is er ook pleinwacht.

Communicatie Nieuwsnoten
Twee keer per kernconcept komt de Nieuwsnoten digitaal uit. Dit is onze digitale nieuwsbrief. Aanmelden 

kan via de website en alle Nieuwsnoten kunt u hier ook lezen.

Parro /ParnasSys
De school gebruikt  Parro. Via deze app op de telefoon delen we berichten, nieuwtjes en foto’s van uw 

kind. U kunt ook  mail ontvangen via Parnassys. Mededelingen ontvangen wij graag via Parro. Zijn er 

wijzigingen m.b.t. persoonsgegevens? Dan deze graag aanpassen via ParnasSys. Aan het begin van het 

schooljaar ontvangt u inloggegevens.  Onder schooltijd zijn leerkrachten niet telefonisch of per Parro 

bereikbaar. Leerkrachten die niet werken, zijn op hun niet-werkdagen niet bereikbaar.

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

Kidskonnect.

Website,Facebook, Insatagram en Flex Konnect
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 kunt u via Parro de 

voorkeur m.b.t. privacy instellen. 

Voor de kinderopvang kunt u dit aangeven via Flex Konnect.



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
Uitstroomgegevens

groep 8
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September 2022

Kate jarig

Startgesprekken 
met ouders

Startgesprekken 
met ouders

Startgesprekken 
met ouders

Prinsjesdag

Liva jarig

Eerste schooldag

Startgesprekken 
met ouders

Yfke jarig

Jara jarig

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

Studiedag

Herfstvakantie Herfstvakantie Herfstvakantie 

Lona jarig

Anna-Lova jarig

Kinderboekenweek

Seble jarig

Kinderboekenweek

Liron jarig

Wintertijd

Kinderboekenweek

Herfstvakantie

Vince jarig

Ouderavond 

Kanjertraining

Kinderboekenweek Kinderboekenweek

Kinderboekenweek 

Kyano jarig

Herfstvakantie

Olaf jarig

Dierendag

Kinderboekenweek

Herfstvakantie

Nore jarig

Studiedag

Kinderboekenweek

Herfstvakantie 

Nore jarig

2928 30

  
     Troy jarig

31
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November 2022

Sint Maarten

Michelle jarig

Janna jarig

Vera jarig

Dankdag gewas en arbeid

Musnael jarig

Oudergesprekken

Marjanna jarig

OudergesprekkenOudergesprekken

321

vrijdag zaterdag zondag

November 2022

Michelle jarig

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

12.00 uur start 
Kerstvakantie 

Kerstvakantie Kerstvakantie

1e Kerstdag

Kerstvakantie 

Nora jarig

Kerstvakantie

Oudjaarsdag

Floris jarig

Oudergesprekken

KerstvakantieKerstvakantie 

Eva M. jarig

Romy jarig

Kerstvakantie

Sinterklaas

Elizia jarig

Kerstvakantie

2e Kerstdag

1

28 29 30 31
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     Saar jarig
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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

Justin jarig

Studiedag

Kerstvakantie

Kerstvakantie 

Nieuwjaarsdag

Kerstvakantie

Elisa jarig

Eva jarig

Kerstvakantie Kerstvakantie

Mara jarig

KerstvakantieKerstvakantie

Annyck jarig

25 26 27 28 29

  
  

30
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6

5

7

8

9

2

98

15

22

7

14

21

16

23

10

17

24

4

11

18

25

5

12

19

26

6

13

20

27

Februari 2023

Decire jarig

Klaas jarig

Daniël jarig

Valentijnsdag

Voorjaarsvakantie 

Rosa jarig

Eden jarig

Voorjaarsvakantie

1 3

vrijdag zaterdag zondag

Februari 2023

Decire 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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10

9

11

12

13

98

15

22

7

14

21

28

16

23

10

17

24

4

11

18

25

5

12

19

26

6

13

20

27

Maart 2023

Voorjaarsvakantie

Noah jarig

Bastiaan jarig

Week van de 
lentekriebels

Zomertijd

Voorjaarsvakantie VoorjaarsvakantieVoorjaarsvakantie

Josine jarig

Week van de 
lentekriebels

Voorjaarsvakantie 

Elise jarig (29 februari)

Biddag gewas en arbeid

Week van de 
lentekriebels 

Rivka jarig

Sophie jarig

Week van de 
lentekriebels

Week 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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14

13

15

16

17

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

Paasweekeinde 

Goede Vrijdag

Koningsspelen 
leerlingen om 12.00 uur vrij

Jax jarig

Meivakantie

Paasweekeinde

Lauren jarig

Meivakantie

Paasweekeinde 

Eerste Paasdag

Colin jarig

Meivakantie

Joy-Anna jarig

Meivakantie

Koningsdag

Quinten jarig

Jantina jarig

Meivakantie

Veerle jarig

Sarah jarig

Meivakantie

Paasweekeinde  

Tweede Paasdag

Bruce jarig

Kyan jarig

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
Vrij

Sara jarig

Oudergesprekken 
groep 1-5 Eerste Pinksterdag

Darzen jarig

Moederdag

Meivakantie 

Dodenherdenking

Hemelvaartsdag

Oudergesprekken 
groep 1-5

Meivakantie

Oudergesprekken 
groep 1-5

Oudergesprekken 
groep 6 en 7

Meivakantie

Oudergesprekken 
groep 1-5 

Noor jarig

Oudergesprekken 
groep 6 en 7

Oudergesprekken 
groep 1-5

Tweede Pinksterdag

31

Meivakantie Meivakantie

4321 5 6

Meivakantie
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23

22

24

25

26

87

14

21

6

13

20

27

15

22

9

16

23

10

17

24

4

11

18

25

5

12

19

26

Juni 2023

Emma jarig Vaderdag

Oudergesprekken 
groep 6 en 7

Lotte jarig

Jens jarig

Elin jarig

Jesse 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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27

26

28

29

30

65

12

19

4

11

18

25

13

20

7

14

21

8

15

22

2

9

16

23

3

10

17

24

Juli 2023

12.00 uur start 
Zomervakantie 

Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie ZomervakantieZomervakantie

Nathan jarig

ZomervakantieZomervakantie 

Manuel jarig

26 27

1

28 29 30

ZomervakantieZomervakantie

Dion jarig

  
  

31

  

3131313131

Zomervakantie
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32

31

33

34

35

1110

17

24

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 

Tess jarig

Zomervakantie

Zomervakantie

Zomervakantie

Zomervakantie

Zomervakantie

Zomervakantie

Zomervakantie

ZomervakantieZomervakantie

Zomervakantie

Zomervakantie 

Jens jarig

Zomervakantie

431 2 5 6

7




