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Engels, bibliotheekbezoek, typen & muziek
Wij bieden Engels vanaf groep 1 omdat jonge kinderen nog heel ontvankelijk zijn 

voor het leren van een vreemde taal. Daarbij kunnen ze op jonge leeftijd een goede 

uitspraak ontwikkelen en gaan ze vanuit groep 8 met meer bagage naar het voortgezet 

onderwijs. Goed leren lezen vinden we heel belangrijk, naast het leesonderwijs bezoekt 

groep 5 t/m 8 regelmatig de bibliotheek en voor groep 1 t/m 4 worden boeken door ouders 

gehaald. Onze schoolbibliotheek wordt jaarlijks aangevuld met nieuwe leesboeken, tijdschriften/

stripbladen en informatieve boeken.

Om kinderen goed voor te bereiden op hun toekomst krijgen alle kinderen in groep 7 onder schooltijd typ-

les en halen ze een offi cieel typediploma. Alle groepen krijgen muziekles van een vakleerkracht.

Kindcentrum Het Kompas; Kleurrijk en richtinggevend
Welkom op ons Kindcentrum. Met een enthousiast team van mensen 
die werken op school en in de kinderopvang, zorgen we samen met 
kinderen en ouders voor een prettige en open sfeer. 

We zijn een Christelijk Kindcentrum waar ieder kind welkom is. 
Samenwerken binnen een Kindcentrum betekent dat kinderen van 0-12 
jaar in dezelfde omgeving spelen en leren met bekende gezichten van 
pedagogisch medewerkers en leerkrachten. Omdat er veel activiteiten 
samen worden gedaan ontstaat een doorgaande lijn van 0 – 12 jaar.

Welkom...

Expeditie Accrete: Gepersonaliseerd ontwikkelen
Gepersonaliseerd ontwikkelen betekent dat we erkennen dat kinderen verschillend zijn.  We 

willen hen inspireren en op hun eigen niveau aanspreken om zo in hun eigen tempo en wijze 

te laten leren. De professional heeft hierbij de coachende rol. Zo kan het kind groeien tot een 

gelukkig mens in de complexe en snel veranderende wereld.

Daarom werken we vanuit stamgroepen waar kinderen van twee leerjaren bij elkaar zitten. 

Van daaruit gaan zij naar de instructiegroep van hun eigen niveau. Dat kan voor rekenen een 

ander niveau zijn dan voor taal. 

Ook de overgang vanuit de peuters naar de kleuters willen we versoepelen door 3+ jarigen 

samen met kleuters activiteiten te laten doen. We noemen dat de peuterkleutergroepen. 

Zo groeien de peuters in de veilige nabijheid van de pedagogisch medewerker soepel in het 

naar de basisschool gaan.

Voor dit alles bieden we een uitdagende leeromgeving waarbij kinderen leren door 

te onderzoeken, kritisch te denken en door goed samen te werken. We willen kinderen 

voorbereiden op een maatschappij waarin die nieuwe vaardigheden worden gevraagd. We 

geven aandacht aan het ‘leren-leren’. Zo kunnen kinderen, naast rekenen en taal, goed leren 

plannen en focussen. In ons doe-lab kunnen alle kinderen kennismaken met wetenschap 

en techniek. Voor kinderen die meer aan kunnen dan het reguliere lesaanbod hebben we 

verdieping met Plusklaswerk en voor kinderen die beter leren door het “doen” kennen we 

de praktijkklas.
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Kindcentrum Het Kompas
G. van Rhenenlaan 1
8325 EV Vollenhove
hetkompasvollenhove.accrete.nl

Handige adressen

Onderwijs:  0527 - 24 13 67
Kindcentrumkompasvollenhove@accrete.nl

Opvang:      0527 - 24 41 46 
Kinderopvangkompasvollenhove@accrete.nl

Directeur opvang en onderwijs
Marco Verbaas
kindcentrumkompasvollenhove@accrete.nl
06-41468998

Bestuurskantoor Accrete 
Jan Spanjer, voorzitter college van bestuur
Kanaalweg 4, 8356 VS, Blokzijl
038 - 386 54 79
www.accrete.nl

Kinderopvang
Mariëlle van den Berg, Locatiemanager
kinderopvangkompasvollenhove@accrete.nl

Medezeggenschapsraad (MR)
Margriet ten Napel    
Jentina Smit 
Margriet Janssen    
Irma Geertsema     
mrkompasvollenhove@accrete.nl

  

Oudercommissie (OC)  
Petra Lassche      
Gerlinda Tiekstra      
Alfred Tuin   
Pascal Schrijver
Hanneke Nijmeijer
oudercommissiekompasvollenhove@accrete.nl

Activiteitencommissie (AC)
ackompasvollenhove@accrete.nl
Marlies Westerman (voorzitter)
mwesterman@accrete.nl 

Luizen pluizen
Iris Lassche  06-10146405

GGD Verpleegkundige
Loes Gelmers

Vertrouwenspersoon
Danielle Hasebos

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

Anti-pestcoördinator / aandachtsfunctionaris
Marco Verbaas (directeur)
Onderwijskundig personeel

Onderwijskundig personeel
Marco Verbaas   Directeur
Monique Kelders  Intern begeleider
Berndien Roetman Administratief medewerkster
Catharina van Ewijk Conciërge
Rob van Ockenburg ICT-medewerker
Majorie Rook  Leerkracht Groep 1-2 De Rietlanden
Mirjam de Jonge  Leerkracht Groep 1-2 De Rietlanden
Daniëlle Hasebos  Leerkracht Groep 1-2 De Weilanden
Petra Lok  Leerkracht Groep 1-2 De Weilanden
Yvonne de Jong  Leerkracht Groep 1-2 De Rietlanden & De Weilanden
Anja Renes  Leerkracht Groep 3-4 De Zee
Tiny van de Belt  Leerkracht Groep 3-4 Het Bos
Irma Geertsema  Leerkracht Groep 3-4 De Zee & Het Bos
Belinda Rodermond Leerkracht Groep 3-4 De Zee & Het Bos
Ger Brouwer  Leerkracht Groep 5-6 De Eilanden
Sietske de Jong  Leerkracht Groep 5-6 De Eilanden & Flexklas
Imke Hop  Leerkracht Groep 5-6 De Bergen
Alies Bonsink  Leerkracht Groep 7-8 De Heide
Jolien van den Assum Leerkracht Groep 7-8 De Heide
Jacoba Borsje  Leerkracht Groep 7-8 De Ruimte
Jesse Oostra  Leerkracht Groep 7-8 De Ruimte
Marlies Westerman Leerkracht Groep 7-8 De Ruimte
Sven Epema  Leerkracht gym, alle groepen
Marian Bijkerk  Leerkracht muziek, alle groepen
Douwe Wijmenga  Leerkracht Flexklas
Jellien Aalderink  Leerkracht Praktijkklas
Anita Nijhuis    Onderwijsassistent
Chantal Vaartjes   Onderwijsassistent
Klaas-Jan Boxum   Onderwijsassistent - Stagiair

KINDER- PEUTER- EN BUITENSCHOOLSE OPVANG

Locatiemanager
Mariëlle van den Berg

Pedagogisch medewerkers
Mariëlle van den Berg Locatiemanager
Alexandra Winter  Pedagogisch medewerkster
Cindy Pathuis  Pedagogisch medewerkster
Daphne Oosterkamp Pedagogisch medewerkster
Diane Jongman  Pedagogisch medewerkster
Ellen Janzen  Pedagogisch medewerkster
Femmie Compagner Pedagogisch medewerkster
Greet de Lange  Pedagogisch medewerkster
Hanneke van Beelen Pedagogisch medewerkster
Ilse Eilers  Pedagogisch medewerkster
Isa Holterman  Pedagogisch medewerkster
Maaike Bakker   Pedagogisch medewerkster
Marianne Straathof Pedagogisch medewerkster
Mariska Visscher  Pedagogisch medewerkster
Marjan Jonkman  Pedagogisch medewerkster
Sandy Beekhuizen Pedagogisch medewerkster
Sarianne Bok  Pedagogisch medewerkster
Sigriet Zelhorst  Pedagogisch medewerkster
Sira Spijkerman  Pedagogisch medewerkster
Wilma Corporaal  Pedagogisch medewerkster

LIO
Alina Voorberg Groep 5-6 De Eilanden & De Bergen
Rick Janze Groep 7-8 De Heide & De Ruimte
Lars Groten Gym

Administratief medewerkster
Berndien Roetman
E-mail: berndienroetman@accrete.nl

Ondersteunend personeel
Ellen Renes  Schoonmaakster
Madeleine Schurink Schoonmaakster

Stichting Ouders van Kindcentrum 
Het Kompas Vollenhove
Voorzitter:         Marco Verbaas
Secretaris:         Alfred Tuin
Penningmeester:  Margriet ten Napel

Rekeningnummers
Algemeen : NL02 RABO 0301802424
Stichting ouders van
KC Het Kompas: NL07 RABO 0333139348
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Kinderopvang Schooltijden
Kinderopvang, peuteropvang, BSO
De eerste levensjaren zijn heel belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. In de 1e 1000 

dagen vanaf de conceptie tot aan de tweede verjaardag wordt de basis voor het verdere 

leven gelegd. Daarom is juist deze periode zo belangrijk voor een kind om veilig op te 

groeien en te ontdekken. Onze enthousiaste en vakkundige pedagogisch medewerkers 

hebben individuele aandacht voor de talenten en behoeftes van elk kind. Met wisselende 

thema’s is er elke keer weer iets nieuws te ontdekken. Zowel binnen als buiten bieden wij 

een uitdagende omgeving voor kinderen. We werken met een vast dagritme op een vaste 

groep waarbij rekening wordt gehouden met het ritme van thuis. Kinderen uit hetzelfde 

gezin kunnen bij ons op één adres terecht, handig én gezellig!

Ieder kind is welkom op onze opvang. Ook kinderen die (in de toekomst) geen gebruik maken 

van het basisonderwijs van Het Kompas. We bieden kinderopvang 0 tot 4 jaar, peuteropvang 

2 tot 4 jaar en buitenschoolse opvang 4 tot 13 jaar onder hetzelfde dak als de basisschool. 

Het kinderdagverblijf en de buitenschoolse opvang zijn van maandag t/m vrijdag geopend 

van 06.30 uur tot 19.30 uur, 52 weken per jaar. Voor ouders die geen kinderopvang nodig 

hebben vanwege werk of studie maar wel een fi jne plek zoeken waar hun peuter kan spelen 

en ontdekken met andere kinderen bieden wij peuteropvang vanaf 2 jaar. De peuteropvang is 

40 weken (schoolweken) per jaar geopend van 8.30-12.00. De peuters van de kinderopvang 

en peuteropvang spelen samen in gemengde groepen met elkaar.

‘s Morgens om 8.20 uur mogen de kinderen naar binnen. Om 8.30 uur beginnen de lessen.

We hanteren een continurooster: Alle kinderen lunchen op school.

De schooltijden zijn voor alle kinderen van maandag t/m vrijdag 8.30 tot 14.00 uur. 

Voor kinderen in groep 1 kan in overleg met de leerkracht hier af geweken worden.
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Lichamelijke 
opvoeding Vakantierooster 2022 - 2023

Herfstvakantie     17 oktober t/m 21 oktober

Vrijdagmiddag voor de kerstvakantie  23 december

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

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

Zomervakantie     24 juli t/m 1 september

Studiedagen 2022 – 2023
Maandag 3 oktober 2022  Basisschool kinderen zijn de hele dag vrij

Maandag 14 november 2022 Basisschool kinderen zijn de hele dag vrij

Vrijdag 24 februari 2023  Gehele Kindcentrum heeft studiedag, school en opvang zijn dicht

Vrijdag 9 juni 2023                 Basisschool kinderen zijn de hele dag vrij

Donderdag 29 juni 2023  Basisschool kinderen zijn de hele dag vrij

Vakantierooster

Lichamelijke opvoeding
Voor de gymnastieklessen in De Burght hebben de kinderen sportkleding en schoenen nodig 

die niet te glad zijn, geen zwarte zolen hebben en niet buiten worden gebruikt.  Groep 1 t/m 

4 hebben gymschoenen met klittenband nodig, deze blijven op school.

Gymrooster 2022/2023
Aan het begin van het nieuwe schooljaar krijgt u te horen op welke dagen uw kind gymnastiek 

heeft.
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Goed om te weten

Verzuim
Wanneer een kind niet op school kan komen verwachten wij voor 8.30 uur een telefoontje.

Missen wij een leerling bij de ochtendkring, dan bellen we naar de ouder(s)/verzorger(s).

Kinderen zijn verplicht de activiteiten bij te wonen die buiten lestijd plaatsvinden maar wel 

bij het lesprogramma of de identiteit van de school horen.

Als uw kind niet naar het kinderdagverblijf, de peuterspeelzaal of BSO kan gaan dan ook graag 

een tijdige afmelding. U gebruikt hiervoor het specifi eke telefoonnummer voor kinderopvang, 

BSO en peuterspeelzaal. 

Fietsregels
Leerlingen vanaf groep 3 kunnen hun fi ets stallen in de fi etsenstalling. Wanneer groepen de 

bibliotheek bezoeken gaan alle leerlingen van groep 5 t/m 8 met de fi ets. Kleuters zetten 

hun fi ets in de rekken bij het schuurtje op het kleuterplein. 

Fruit eten en iets drinken
Wij werken toe naar het certifi caat Gezonde school. Dat betekent aandacht voor gezonde

voeding. Op onze website kunt u het beleid “Gezonde Brede school Vollenhove” lezen. ’s

Ochtends wordt er vóór de pauze in de klas gegeten en gedronken. Maandag, dinsdag,

donderdag en vrijdag zijn de ‘Fruitdagen’. Een boterham met gezond beleg kan dan natuurlijk

ook. Woensdag noemen we de “koekjesdag”. Ook voor de lunch vragen we u brood met 

gezond beleg mee te geven. De trommels en het drinken kunnen in de verschillende 

koelkasten bewaard worden.

Op het kinderdagverblijf wordt lunch, fruit en drinken aangeboden door de opvang. Avondeten 

kan eventueel worden meegegeven.

  

Verjaardagen 
Kinderen die hun verjaardag vieren, mogen in de eigen groep trakteren. Van de leerkrachten 

krijgen ze een klein cadeautje en van de directeur een verjaardagskaart. De verjaardagen van 

het personeel worden gezamenlijk op één dag in het jaar gevierd, 

“ de meester- en juffendag”. 

Gezondheidsonderzoeken GGD
Elk kind heeft het recht om gezond en veilig te kunnen opgroeien. De gemeente waarin u 

woont heeft onze afdeling Jeugdgezondheidszorg gevraagd kinderen en hun ouders hierbij 

te ondersteunen. Bijvoorbeeld door gezondheidsonderzoeken te doen op scholen. Meer 

informatie hierover is te vinden op onze website: https://hetkompasvollenhove.accrete.nl/

basisschool/informatiegids 

Luizenteam
Na elke vakantie van een week of meer, worden alle hoofden door het ‘luizenteam’ 

gecontroleerd op luizen en neten. Elke groep heeft eigen ‘luizenpluizers’.
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Communicatie

Huisbezoek 
Voordat een kind naar school gaat komt de leerkracht van groep 1 op huisbezoek. Zo maakt 

de kleuter in de eigen omgeving alvast kennis met de leerkracht. In de andere groepen is 

er alleen een huisbezoek als hier een speciale reden voor is of als een kind later instroomt.

Informatieavond 
Kort na de start van het schooljaar wordt er in elke groep een informatieavond voor ouders 

gehouden. Om toekomstige ouders de gelegenheid te geven het Kindcentrum te bekijken en 

mogelijk hun kind aan te melden, organiseren we elk jaar een ‘Open huis’.  

Parnassys
Op school werken we met het leerlingvolgsysteem Parnassys. Dit is een digitaal 

administratiesysteem waarin alle gegevens van de kinderen staan. Via het ouderportaal 

kunnen ouders de ontwikkelingen van hun kind(eren) volgen.

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

de app van Kidskonnect.

AVG
Op ons Kindcentrum houden wij ons aan de wet van de Algemene Verordening 

Gegevensbescherming.

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

Communicatie met ouders 
De digitale nieuwsbrief verschijnt twee wekelijks en bevat actuele informatie. Aanmelden kan 

via de website. De schriftelijke communicatie met ouders verloopt zoveel mogelijk per mail of 

via de Parro-app. We geven zo weinig mogelijk ‘briefjes’ mee. Op de website en op Facebook en 

Instagram kunt u veel informatie en foto’s vinden, waarbij rekening wordt gehouden met de AVG*.

Het huiswerk voor de bovenbouwleerlingen ontvangt u via Parro.  

Contact met de leerkracht 
Belangrijke zaken over de kinderen kunnen altijd voor of na schooltijd doorgegeven worden. Voor 

bijzondere onderwerpen maken we graag een aparte afspraak. Zijn er zaken onduidelijk of zijn 

er misverstanden dan hebben we graag contact via de telefoon of face–to–face en niet via de 

mail. Gedurende het schooljaar is altijd gelegenheid om de leerkracht te spreken. Twee keer 

presenteren de kinderen zelf hun portfolio. De leerkracht van groep 7 en 8 heeft indien nodig nog 

extra gesprekken met ouders in verband met schoolkeuzes voortgezet onderwijs.  

Contact met de Pedagogisch medewerker 
Voor meer informatie over kinderopvang, peuteropvang en buitenschoolse opvang kan contact 

worden opgenomen met de locatie-manager: Mariëlle van den Berg: tel. 0527 - 24 41 46. 

Wij werken met de Ouderapp van Kidskonnect. In deze app kunt u ons een berichtje sturen, 

ruilingen doen of een extra dag aanvragen. Natuurlijk zijn wij ook telefonisch te bereiken, 

en via de e-mail. 

Ieder jaar vinden er 10 minutengesprekjes plaats. Naast deze momenten is er 

ook altijd even contact wanneer een kind over gaat naar een andere groep 

of naar de basisschool gaat. 
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Ouderbetrokkenheid 
en medezeggenschap

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

bestaat uit 6 leden: 3 uit de ouder geleding en 3 uit de personeel geleding. In de praktijk 

komt het er op neer dat ze 

adviseren over beleid op schoolniveau. De notulen van de laatstgehouden 

MR-vergadering kunt u vinden op de website. De vergaderdata worden vermeld in de 

nieuwsbrief. 

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. 

Personen kunnen tot leden van de oudercommissie worden benoemd wanneer die schriftelijk 

hebben verklaard met de 

grondslag en doelstelling van de stichting in te stemmen. 

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

bij het organiseren van ouderavonden, feesten, acties, enz. Zij vergaderen ongeveer 8 keer per 

jaar in samenwerking met het schoolteam en de OC.
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Financiële zaken
Ouderbijdragen
De school hanteert een vrijwillige ouderbijdrage van € 17,50 per leerling per jaar. Voor 

kinderen die na 1 januari de school bezoeken is dit tot de zomervakantie €10,00. Deze 

bijdrage wordt gebruikt voor buitenschoolse activiteiten: Sinterklaas, Kerstfeest, feestavond, 

de meester en juffendag, enz. De Stichting ‘Ouders van Kindcentrum Het Kompas Vollenhove’ 

beheert de fi nanciële bijdragen van ouders en legt verantwoording af aan de MR.

Schoolreis/ schoolkamp
De kosten voor een schoolreis (groep 1 t/m 7) of het schoolkamp van groep 8, evenals 

deelname via de school aan andere activiteiten (bijv. avondvierdaagse en kindercorso) 

worden buiten de ouderbijdrage om geïnd.   

Betalingen 
Wij maken gebruik van Schoolkassa. Dit systeem is gekoppeld aan ons leerlingvolgsysteem 

Parnassys. Voor de betaling van de ouderbijdrage, de schoolreisjes en het schoolkamp 

ontvangt u per kind een betaalverzoek via mail of Parro. Via I-deal kunt u dan eenvoudig 

het bedrag overmaken.

Zendingsgeld
Als christelijk Kindcentrum willen we kinderen leren om te delen met anderen die in mindere 

omstandigheden opgroeien. Daarom is er elk jaar een actie voor een nader te bepalen goed 

doel.

Algemene informatie

Meer weten? 
Kijk op 

onze site!

Richtlijnen verlofbuiten schoolvakanties

Algemene informatieAccrete & Het Kompas

Klachtenregelingen 
basisonderwijs /
kinderopvang Verzekeringen Inspectie Onderwijs

Vervanging 
leerkrachten

Management Accrete
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Veiligheidsplan
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Onderzoeken
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maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag

Ziekmeldingen doorgeven:
dagelijks tussen 08.15 en 08.25 uur hetkompasvollenhove.accrete.nlTelnr school: 0527 - 24 13 67
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September 2022

Gouden Kanjerweken

Gouden Kanjerweken

Startgesprekken met de 
ouders

Gouden Kanjerweken Gouden KanjerwekenSchoolfotograaf voor
groepsfoto’s

Gouden Kanjerweken

Startgesprekken met de 
ouders

Gouden Kanjerweken Gouden Kanjerweken

Startgesprekken met de 
ouders

Gouden Kanjerweken

Startgesprekken met de 
ouders

Prinsjesdag

Ouderavond

Gouden Kanjerweken

Startgesprekken met de 
ouders

1

vrijdag zaterdag zondag

September 2022

Gouden Kanjerweken Gouden Kanjerweken Gouden Kanjerweken

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?



maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag

Ziekmeldingen doorgeven:
dagelijks tussen 08.15 en 08.25 uur hetkompasvollenhove.accrete.nlTelnr school: 0527 - 24 13 67

Telnr opvang: 0527 - 24 41 46 

40

39

41

42

43

65

12

19

26

4

11

18

25

13

20

27

7

14

21

1

8

15

22

2

9

16

23

3

10

17

24

Oktober 2022

Kinderboekenweek

Kinderboekenweek

Herfstvakantie Herfstvakantie Herfstvakantie

Kinderboekenweek Kinderboekenweek

Wintertijd

Kinderboekenweek

Herfstvakantie

Kinderboekenweek Kinderboekenweek

Kinderboekenweek

Herfstvakantie

Kinderboekenweek

Herfstvakantie

Studiedag alle basisschool 
kinderen zijn de hele dag vrij

Kinderopvang is open

Dag van de Accrete
medewerker

Kinderboekenweek

Herfstvakantie

2928 30
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November 2022

Week van de mediawijsheid

Week van de mediawijsheid

Kidssurvival

Portfoliogesprekken

Week van de mediawijsheid Week van de mediawijsheid

Portfoliogesprekken

Dankdag

Week van de mediawijsheid Week van de mediawijsheid

Afname NSCCT groep 5 t/m 8

Portfoliogesprekken

Week van de mediawijsheid

Portfoliogesprekken

Week van de mediawijsheid

Studiedag, alle basisschool 
kinderen zijn de hele dag vrij

Kinderopvang is open

Portfoliogesprekken

321

vrijdag zaterdag zondag

November 2022

Week van de mediawijsheid Week van de mediawijsheid Week van de mediawijsheid

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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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

Pre-adviesgesprekken
groep 8

Start kerstvakantie

Kinderen zijn om 12:00 uur
vrij

Kerstvakantie Kerstvakantie

1e Kerstdag

Kerstvakantie Kerstvakantie

Oudjaarsdag

Pre-adviesgesprekken
groep 8

Kerstviering

Kerstvakantie

Pre-adviesgesprekken
groep 8

Kerstvakantie

Pre-adviesgesprekken
groep 8

Kerstvakantie

Sinterklaasviering

Kerstvakantie

2e Kerstdag

Kinderopvang is gesloten

1

28 29 30 31
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  Nationale voorleesdagen
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Januari 2023

Kerstvakantie

Drie koningen

Toetsweek groep 3 t/m 8

Nationale voorleesdagen

Kerstvakantie

Nationale voorleesdagen

Nieuwjaarsdag 

Kerstvakantie

Kerstvakantie

Nationale voorleesdagen

Toetsweek groep 3 t/m 8

Nationale voorleesdagen

Kerstvakantie Kerstvakantie

Toetsweek groep 3 t/m 8

Nationale voorleesdagen

Kerstvakantie

Schoonmaakavond ouders
met achternaam A t/m M

Toetsweek groep 3 t/m 8

Kerstvakantie

Toetsweek groep 3 t/m 8

25 26 27 28 29

  
  Nationale voorleesdagen

30
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Februari 2023

Nationale voorleesdagen

Week van de
oudergesprekken

Studiedag, ons hele Kindcen-
trum inclusief de kinderop-
vang is gesloten. 

Alle kinderen zijn vrij.

Nationale voorleesdagenNationale voorleesdagen

Week van de
oudergesprekken

Nationale voorleesdagen

Week van de
oudergesprekken

Week van de
oudergesprekken

Voorjaarsvakantie

Week van de
oudergesprekken

Voorjaarsvakantie

1 3

vrijdag zaterdag zondag

Februari 2023

Nationale voorleesdagen Nationale voorleesdagen

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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Maart 2023

Voorjaarsvakantie

Zomertijd

Voorjaarsvakantie VoorjaarsvakantieVoorjaarsvakantieVoorjaarsvakantie

Biddag

Grote Rekendag

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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April 2023

Goede Vrijdag

Kinderopvang is open

Basisschool kinderen zijn vrij

Koningsspelen

Meivakantie Meivakantie

Eerste Paasdag

MeivakantieMeivakantie

Koningsdag

Kinderopvang is gesloten

Paasviering

MeivakantieMeivakantie

Tweede Paasdag

Kinderopvang is gesloten

Basisschool kinderen zijn vrij

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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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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Mei 2023

Meivakantie

Bevrijdingsdag

Dag na Hemelvaart

Basisschool kinderen zijn vrij

Kinderopvang is open

Eerste Pinksterdag

Moederdag

Meivakantie

Dodenherdenking

Hemelvaartsdag

Basisschool kinderen zijn vrij

Kinderopvang is gelsoten

Meivakantie

NSCCT groep 4

Schoolkamp Groep 8

Schoolreisje Groepen 1 t/m 7

Schoolvoetbal toernooi

Meivakantie

Schoolkamp Groep 8Schoolkamp Groep 8

Tweede Pinksterdag

Basisschool kinderen zijn vrij

Kinderopvang is gesloten

31

Meivakantie Meivakantie

4321 5 6

Meivakantie
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Juni 2023

Studiedag,
basisschool kinderen zijn de 
hele dag vrij

Kinderopvang is open

Toetsweek groep 3 t/m 7 VaderdagToetsweek groep 3 t/m 7

Studiedag,
basisschool kinderen zijn de 
hele dag vrij

Kinderopvang is open

Avond4daagse Avond4daagse

Toetsweek groep 3 t/m 7

Nationale buitenspeeldag

Avond4daagse

Toetsweek groep 3 t/m 7

Avond4daagse

Toetsweek groep 3 t/m 7

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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Juli 2023

Portfoliogesprekken

Start zomervakantie
basisschool kinderen zijn
om 12:00 uur vrij

Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie 

Schoonmaakavond ouders
met achternaam N t/m Z

Zomervakantie

Portfoliogesprekken Portfoliogesprekken

Afscheid groep 8

Zomervakantie

Portfoliogesprekken

Afscheid groep 8

Zomervakantie

Portfoliogesprekken

Zomervakantie

26 27

1

28 29 30

ZomervakantieZomervakantie
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Zomervakantie
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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
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