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Kindcentrum De Schutsluis: 
“persoonlijke aandacht, gezamenlijke toekomst!”
Met een enthousiast team van opvang- en onderwijsmedewerkers 
zorgen we samen met de ouders voor een open sfeer en 
streven we elke dag naar een plek waar kinderen zich prettig en veilig 
kunnen ontwikkelen. Spelenderwijs ontdekken kinderen hier dat zij 
zichzelf kunnen zijn. Fouten maken mag. Ze zijn het bewijs dat je 
leert.
De Schutsluis is een christelijk Kindcentrum. Wij handelen vanuit het 
geloof dat God de mens en de wereld gemaakt heeft en dat hij ons 
verantwoordelijk heeft gemaakt voor elkaar en onze omgeving. Elk 
kind is uniek en is gezegend met talent. Wij zien het als onze taak 
aan te sluiten bij deze talenten waardoor kinderen opgroeien tot 
gelukkige wereldburgers.

We werken met een vast team van opvang- en onderwijsmedewerkers 
met goede didactische en pedagogische 
vaardigheden. Elke dag mogen wij ruim 120 kinderen verwelkomen.

Welkom...

Kinderopvang 
We bieden kinderdagopvang voor 0 tot 4-jarigen, peuteropvang voor 2 tot 4-jarigen en 

buitenschoolse opvang voor 4 tot 12-jarigen. We zijn geopend van 6.30 uur tot 19.30 uur. 

Het grote voordeel van een kindcentrum, is dat de kinderen van de opvang en de school in 

hetzelfde gebouw spelen en leren. Op die manier kennen we de meesten van jongs af aan 

en de kinderen kennen ons. Hierdoor voelen kinderen zich binnen ons hele kindcentrum thuis 

en ervaren ze geen drempel.

Peuters en kleuters werken veel samen en voor de kinderen in dit ‘peuter-, kleuteraanbod’ 

is de drempel naar de basisschool verdwenen.

Ieder kind is welkom, ook kinderen die in de toekomst niet naar de basisschool van De 

Schutsluis gaan.  

We vormen samen met 16 andere Kindcentra in Noordwest Overijssel de stichting Accrete, 

een stichting die vooruitstrevend christelijk basisonderwijs en kinderopvang onder één dak 

biedt aan kinderen in de leeftijd van 0 - 13 jaar.

Persoonlijk
Op De Schutsluis richten wij ons op gepersonaliseerd, ontdekkend ontwikkelen en leren.

Gepersonaliseerd leren betekent dat de persoonlijke ontwikkeling van ieder kind centraal 

staat. Niet het systeem, niet de geboortedatum en niet de methodes.Daarbij zijn wij ervan 

overtuigd, dat ontdekken de meest natuurlijke vorm van leren is. Door het aanbieden van een 

uitdagende leeromgeving en goede begeleiding stimuleren wij de kinderen hun specifi eke 

talenten op hun eigen wijze te ontwikkelen. De medewerkers helpen hen hierbij.

Aandacht
Wij staan dichtbij de kinderen en we kennen de meesten al vanaf zeer jonge leeftijd. We 

werken elke dag aan een omgeving waarin kinderen zich gezien en geliefd voelen, waardoor 

ze zelfvertrouwen krijgen en ervaren dat fouten maken nodig is om te kunnen leren.

Kinderen worden betrokken bij hun eigen leerproces door persoonlijke kindgesprekken en er 

is een kinderraad op zowel de school, als de buitenschoolse opvang. 

Samen 
Doordat we van jongs af aan samen naar het kind kijken, zien we veel meer. Kinderen en 

hun ouders, medewerkers en de omgeving van Blokzijl maken samen Kindcentrum De 

Schutsluis.

“It takes a village to raise a child!”

Op De Schutsluis leren kinderen samen te werken en samen te leven. We leren 

de kinderen open en nieuwsgierig te zijn. 
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Kanjercentrum
We vinden het belangrijk dat kinderen zelfvertrouwen hebben en positief leren denken. Dit is de basis 

om goed met elkaar om te gaan. Daarom werken wij met de kanjertraining. Wij zijn een kanjercentrum, 

omdat we de principes van de kanjertraining door ons gehele kindcentrum hanteren. 

De kanjerprincipes: 

we vertrouwen elkaar; 

niemand speelt de baas; 

niemand doet zielig; 

we helpen elkaar; 

niemand lacht uit. 

Toekomst 
Wij bereiden kinderen optimaal voor op de samenleving van de toekomst. Daarom ontwikkelen de kinderen 

naast vaardigheden als begrijpend lezen, rekenen en taal, andere vaardigheden als mediawijsheid en 

creatief denken. Er is veel aandacht voor executieve functies. De executieve functies regelen bijvoorbeeld 

het starten met een taak en het richten en vasthouden van de aandacht. Alle kinderen van jong tot oud, 

leren Engels spreken en gaan met een typediploma naar het voortgezet onderwijs.

Nieuwsgierig geworden? 
Kom vrijblijvend langs of kijk op onze  

website: deschutsluis.accrete.nl
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Kindcentrum De Schutsluis
Juliana van Stolbergstraat 1
8356 ER Blokzijl

Tel. basisschool:  0527 - 29 12 89
Tel. kinderopvang:  0527 - 29 22 50 
Website:  deschutsluis.accrete.nl
E-mail:       kindcentrumschutsluis@accrete.nl
      kinderopvangschutsluis@accrete.nl

Handige adressen

Personeel Onderbouw 
Bouwcoördinator: Lisette Lankhaar - ldboer@accrete.nl
Nathalie Korthoef – nathalieweijs@accrete.nl

Personeel midden- bovenbouw
Bouwcoördinator: Chantal Kielstra – ckielstra@accrete.nl
Martina Boomker – martinaboomker@accrete.nl
Janny van Kassel – jannyvankassel@accrete.nl
Femke Hiemstra – femkehiemstra@accrete.nl
Peter Timmer

Onderwijsassistenten/ondersteunend personeel
Ines de Jong – inesdejong@accrete.nl
Cornelia Tilma – corneliatilma@accrete.nl
Elise in ’t Veld – eliseintveld@accrete.nl
Britt van Benthem – brittvanbenthem@accrete.nl
Lillian van Dongen – lillianvandongen@accrete.nl

Pedagogisch werkers
centraal mailadres: 
kinderopvangschutsluis@accrete.nl 
Linda Poppe     
Ilse de Lange
Nikki Leefl ang
Sharon van Mierlo
Laura Blankman
Michelle van Sloten
Roos Worms
Ellen van Egmond (vaste invaller)
Lillian van Dongen
Ole Sanders
Elise in ‘t Veld

Anti-pestcoördinator/ aandachtsfunctionaris
Peter Timmer (directeur)

Interne vertrouwenspersoon
Nathalie Korthoef-Weijs
nathalieweijs@accrete.nl

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

Directeur opvang & onderwijs
Peter Timmer tel: 06 - 10 35 57 82

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

Medezeggenschapsraad (MR)
Voorzitter: Marianne Slagter (marianneslagter@outlook.com)  
Regina Rodermond 
Chantal van Veen
Lisette Lankhaar

Oudercommissie (OC)
Voorzitter: Suzan Elzinga (suzanelzinga@gmail.com)
Harjo van den Berg
Geke Ploer
Leonie de Jongh
Agnes Steenbeek    

Sportcommissie 
Sieger Elzinga   
Gosse van der Zee 
Agrietha van Vulpen
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Schooltijden
We hanteren een continurooster met 5 gelijke dagen. De kinderen kunnen elke dag vanaf 

08.15 uur op het schoolplein spelen onder toezicht van de pleinwacht. Om 08.25 uur gaat de 

“eerste” bel, het teken om naar binnen te gaan. Om 08.30 uur beginnen de lessen. 

De ochtendpauze is een kwartier. De middagpauze duurt drie kwartier. De kinderen lunchen 

in de eigen klas. Na de lunch hebben de kinderen pauze. Daarna beginnen de middaglessen. 

Om 14.15 uur zijn alle kinderen vrij. De kinderen 

mogen niet eerder dan op de aangegeven tijden naar school. Er is dan géén toezicht.

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

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

Koningsdag (27 april) valt op woensdag in de (extra) meivakantie.

Studiedagen, schoolkinderen vrij
Op 30 september is er een studiedag voor het schoolteam. De schoolkinderen zijn dan vrij. 

Op 13 februari is de tweede studiedag voor het schoolteam.

Op 26 mei is er een studiedag voor het gehele kindcentrum. Het kindcentrum is op deze dag 

gesloten.

Gymnastiekrooster
Meerdere keren per week spelen en bewegen de kinderen van de onderbouw zowel binnen 

als buiten.

De lessen van groep 3 t/m 8 worden gegeven in De Ploats.

Zij dragen sportkleding en gymschoenen zonder een zwarte zool. In de periode van mei t/m 

half september is er voor de groepen 3 t/m 8 de mogelijkheid om bij goed weer te zwemmen 

in het plaatselijke zwembad.
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Goed om te weten
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
Volgens de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen zijn wij geregistreerd bij de 

Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen, waaraan tevens het Klachtenloket 

Kinderopvang verbonden is: www.degeschillencommissie.nl 

Nieuwsbrief
Nieuwsbrief De digitale nieuwsbrief verschijnt één keer per twee weken en bevat actuele 

informatie voor iedereen die betrokken is bij ons kindcentrum. Aanmelden kan via de website. 

Schriftelijke communicatie met ouders verloopt grotendeels via de mail. 

Contact met de leerkracht 
Schoolse aangelegenheden worden voor of na schooltijd aangekaart, zo nodig kan er 

altijd een afspraak worden gemaakt. Aan het begin van het schooljaar worden de 

reguliere contactmomenten (oudergesprekken) afgesproken. 

Open Huis
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’.?

Communicatie
Verzuim
Wanneer een kind niet kan komen dan verwachten wij voor 8.30 uur een bericht. Missen wij 

een kind bij de ochtendkring, dan bellen wij de ouders. Elke dag wordt in de groep het verzuim 

genoteerd. Bij (veelvuldig) ongeoorloofd verzuim schakelen we de leerplicht-ambtenaar in. 

Kinderen zijn verplicht activiteiten bij te wonen, die buiten schooltijd plaatsvinden, maar 

horen bij het lesprogramma of identiteit van de school.  

Verjaardagen
Kinderen die hun verjaardag vieren mogen natuurlijk in de eigen groep een gezonde en 

lekkere traktatie uitdelen. Wij verzoeken ouders hiervoor een afspraak te maken met de 

leidster(pw’er?) vb  en/of leerkracht.

Kinderopvang, Peuteropvang en buitenschoolse opvang (BSO)  
We bieden professionele BSO en dagopvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar onder hetzelfde 

dak als de basisschool. Daarnaast zijn kinderen van 2 tot 4 jaar ook van harte welkom op onze 

peuteropvang (voorheen peuterspeelzaal). Samen met nieuwe vriendjes en vriendinnetjes 

worden de kinderen spelenderwijs voorbereid op het basisonderwijs. Het blijkt dat het 

concept opvang en onderwijs onder één dak goed werkt. De kinderen worden van jongs af 

aan ‘gekend’ en het halen en brengen van één adres is gemakkelijk voor ouders en rustig 

voor kinderen. 

Binnen de kinderopvang gelden dezelfde kernwaarden als in de school. 

Er wordt gezorgd voor een sfeer van veiligheid, vertrouwen en ontspanning. 

We zijn het gehele jaar door iedere werkdag geopend van 06.30 uur - 19.30 uur 

(met uitzondering van offi ciële feestdagen).

Alle kinderen zijn welkom! Dus ook de kinderen die (later) niet naar basisschool 

De Schutsluis gaan. 

Bent u benieuwd en/of wilt u meer informatie? Kom gerust eens een kijkje nemen 

of mail naar: kinderopvangschutsluis@accrete.nl. 
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Parnassys
Op school werken we met Parnassys. Dit is een digitaal administratiesysteem waarin alle gegevens van 

de kinderen staan. Ouders kunnen ten alle tijden via het ouderportaal meekijken naar de vorderingen van 

hun kind(eren). 

Parro 
Aan Parnassys is een communicatie-app gekoppeld. Deze heet Parro. De ouders van schoolkinderen 

worden hiermee op een makkelijke en toegankelijke manier op de hoogte gehouden.

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

Kidskonnect.

Kom in de klas!
Om ouders een beeld te geven hoe het eraan toe gaat in de groep van hun kind, organiseert De Schutsluis 

‘Kom in de klas!’. 

Dit is een periode waarin ouders een moment van de dag kunnen meemaken in de groep van hun kind. 

De precieze datum en de inschrijfmogelijkheden worden via de nieuwsbrief met de ouders gecommuniceerd.

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.

Ouders zijn voor De Schutsluis erg belangrijk
Er zijn diverse vormen van ouderbetrokkenheid. 

We onderscheiden: 

- de ouder die meeleeft (met je kind, met de groep waarin je kind zit en met de leden   van 

het schoolteam); 

- de ouder die meedoet (met het team of de groep waarin je kind zit, als hulpmoeder, als 

leesvader of hoe dan ook);

- de ouder die meedenkt en meebeslist (als lid van de medezeggenschapsraad of als lid van 

de gemeenschappelijke   medezeggenschapsraad); 

- de ouder die toezicht houdt (als lid van de Raad van Toezicht). 
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Natuurlijk verwachten we dat alle ouders meeleven met de kinderen en de school. We vinden het 

erg prettig als ouders ons willen meehelpen. Gelukkig doen ook veel ouders dit. Al deze hulp wordt 

gecoördineerd door de activiteitencommissie/klassenouders. Het meebeslissen en meedenken kan door 

lid te zijn van de MR, de GMR en de oudercommissie.  

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

4 leden: 2 uit de oudergeleding en 2 uit de personeelsgeleding. In de praktijk komt het erop neer dat de 

MR adviseert over beleid op schoolniveau. De notulen van de laatstgehouden MR-vergadering liggen altijd 

ter inzage op ons Kindcentrum. 

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

Kindcentrum betekent dit dat ze de directeur en de locatiemanager adviseert over onderwerpen op het 

gebied van identiteit, onderwijs, de organisatie, aanname van leerlingen en het personeelsbeleid. De 

OC bestaat uit minimaal 5 en maximaal 7 personen. Van minimaal 2 van de leden gaan de kinderen 

naar de kinderopvang. De leden van de Oudercommissie worden voor een periode van 4 jaar benoemd. 

In de Gemeenschappelijke Oudercommissie zitten per Kindcentrum 2 afgevaardigden van de OC. De 

vergaderingen van de oudercommissie worden vermeld in de nieuwsbrief.

Hulpouders
Wij vinden het fi jn als ouders willen helpen op school, zodat er meer voor kinderen mogelijk wordt en 

leerkrachten zich kunnen richten op het onderwijsprogramma. Wij maken gebruik van een ouderhulplijst en 

mogelijk roepen we hulp in via Parro. Op deze manier kunt u aangeven of en waarmee u het kindcentrum 

wilt helpen.

Klassenouder
Iedere groep beschikt over een klassenouder, deze ondersteunt de leerkracht op het gebied van de 

organisatie van klassen- en buitenschoolse activiteiten. De namen van de klassenouders worden in de 

eerste nieuwsbrief bekend gemaakt

Luizenmoeders
Na elke vakantie van een week of meer worden alle kinderen door ‘het luizenteam’ gecontroleerd op 

luizen en neten. Als er iets gevonden wordt, dan worden de ouders op de hoogte gebracht.

Financiële zaken
Ouderbijdrage
De school hanteert een ouderbijdrage van 

€ 15,- per leerling per jaar. Voor kinderen die na 1 januari de school bezoeken bedraagt dit 

€ 12,50. Deze bijdrage wordt gebruikt voor buitenschoolse activiteiten zoals Sinterklaas, 

kerstfeest, paasmaaltijd, feestavond, spelletjesmorgen enz. De ouderbijdrage is vrijwillig. 

Het bedrag komt ten goede aan de kinderen.

De kosten voor een schoolreisje of het schoolkamp en deelname via de school aan andere 

activiteiten zoals bijvoorbeeld de avondvierdaagse, worden door ouders betaald.

Geschatte kosten schoolreizen/-kamp:

Schoolreis groep 1/2: €12,50

Schoolreis groep 3-6: €30,-

Schoolkamp groep 7/8: €80,-

Goed doel / zending
Elk schooljaar kiezen we een goed doel, waar de kinderen gedurende het schooljaar geld 

voor kunnen sparen. Voor welk doel we dit jaar gaan sparen, leest u in onze nieuwsbrief.
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September 2022

Schoolkamp 7/8

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief

Studiedag

Schoolkamp 7/8

Schoolreisje

Schoolkamp 7/8

Blokzijl 350 jaar - 
Oud Hollandse Spelen

Rick jarig

Prinsjesdag

Eerste schooldag

Startgesprekken in week 
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September 2022
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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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Nieuwsbrief
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Sofi e jarig

Herfstvakantie

juf Lillian jarig
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Wintertijd
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Vigo jarig

Week v.d. Media

Theatervoorstelling
groep 5&6

Theatervoorstelling
groep 1&2

juf Chantal jarig

321

vrijdag zaterdag zondag

November 2022

Week v.d. Media Week v.d. Media Week v.d. Media

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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18
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5
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19
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December 2022

Sint op school

Nieuwsbrief

Noa jarig

Nieuwsbrief

12.00uur kinderen vrij

Kerstvakantie Kerstvakantie

1e Kerstdag

Kerstvakantie

Zoey jarig

Stijn jarig

Kerstvakantie

Oudjaarsdag

Laura jarig

Flore jarig

Joël jarig

Kerstviering

Kerstvakantie

Sterre jarig

Tomas jarig

juf Britt jarig

KerstvakantieKerstvakantie

Sinterklaas

Kerstvakantie

2e Kerstdag

juf Lisette jarig

Marit S. jarig

1

28 29 30 31
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  Nat.Voorleesdagen

31

1

52

2

3

4

54

11

18

3
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24
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19

6

13

20

7

14

21

1

8

15

22

2

9

16

23

Januari 2023

Kerstvakantie

Drie koningen

Nikki jarig

Jordy jarig

Nieuwsbrief

Yade jarig

Thijs jarig

Eva jarig

Nat.Voorleesdagen

Kerstvakantie

Nat.Voorleesdagen

Kerstvakantie

Nieuwjaarsdag

Kerstvakantie

Nat.VoorleesdagenNat.Voorleesdagen

Kerstvakantie Kerstvakantie

Nat.Voorleesdagen

KerstvakantieKerstvakantie

Weer naar school

Nora jarig

25 26 27 28 29

  
  Nat.Voorleesdagen

  Dieuke jarig

30
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6

13
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Februari 2023

Nat.Voorleesdagen

Nieuwsbrief

Fleur jarig

Kayden jarig Jordi jarig

Amé jarig

Nat.Voorleesdagen

Rapporten mee

Jeen jarig

Theatervoorstelling
groep 7&8

Nat.Voorleesdagen

Milan jarig

Theatervoorstelling 
groep 3&4

Valentijnsdag

Voorjaarsvakantie

Studiedag School

Gerjo jarig

Voorjaarsvakantie

1 3

vrijdag zaterdag zondag

Februari 2023

Nat.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

Job jarig

Nieuwsbrief

Lionel jarig

Zomertijd

Ilse jarig

Vince jarig

Voorjaarsvakantie

Linsey jarig

Fenne jarig

juf Cornelia jarig

Voorjaarsvakantie

Emma jarig

Voorjaarsvakantie

Finn jarig

Lesley jarig

Voorjaarsvakantie

Biddag

juf Nathalie jarig

Ylse jarig

Ellen jarigWeer naar school

Meike jarig

Ftawit jarig

Nick jarig

Sophie jarig

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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16
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April 2023

Goede Vrijdag

Jayden jarig

Nieuwsbrief

Koningsspelen

Meivakantie Meivakantie

Henk jarig

Lieke jarig

Eerste Paasdag

Meivakantie

Tessa jarig

Meivakantie

Koningsdag

Marieta jarig

Paasviering/-lunch

Ties jarig

Meivakantie

Nat.Buitenlesdag

Meivakantie

Lizz jarig

Tweede Paasdag

Abel jarig

Meivakantie

26 27 28 29

vrijdag zaterdag zondag

April 2023

Lieke jarig

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

juf Martina jarig

Nieuwsbrief

Maarten jarig

Phileine jarig

Vrije dag

juf Elise jarig

Ezra jarig

Elly jarig

Studiedag School & Opvang
Eerste Pinksterdag

Thom jarig

Sophie jarig

Moederdag

Meivakantie

Dodenherdenking

Alex jarig

Hemelvaartsdag

Avond-4-daagse

Meivakantie

Saar jarig

Schoolfotograaf

Avond-4-daagse

Meivakantie

Avond-4-daagse

Weer naar school

Avond-4-daagse

juf Femke jarig

Tweede Pinksterdag

31

Meivakantie Meivakantie

4321 5 6

Meivakantie
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Juni 2023

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief

Eva jarig

Nieuwsbrief

Marit jarig

Meike jarig

Milou jarig

Isa jarig

VaderdagTeun jarig

Modderdag

Nat.Buitenspeeldag

Isa jarig

Floor jarig

meester Peter jarig

Daan 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?



maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag

deschutsluis.accrete.nl0527 - 29 12 89Ziekmeldingen doorgeven:
dagelijks tussen 08.15 en 08.25 uur

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

Sander jarig

Nieuwsbrief

Rapporten mee

12.00uur kinderen vri

Zomervakantie

Tijmen jarig

Vajèn jarig

Zomervakantie

Daan jarig

Zomervakantie Zomervakantie

Afscheid groep 8

Zomervakantie

Pim jarig

Zomervakantie

Berry jarig

Lennard jarig

Zomervakantie

26 27

1

28 29 30

Zomervakantie

Tobias jarig

Zomervakantie

Sidona jarig

Roos jarig

Kasper jarig

Willem jarig

  
  

31

  

3131313131

Zomervakantie
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Augustus 2023

Zomervakantie

Billie jarig

Zomervakantie

Zomervakantie

Zomervakantie

Lou jarig

Zomervakantie

Zomervakantie

Zomervakantie

Zomervakantie

Zomervakantie

Zomervakantie

Zomervakantie

Zomervakantie

Zomervakantie

Linda jarig

Zomervakantie

Zomervakantie

Zomervakantie

Zomervakantie

Zomervakantie

Zomervakantie

Luuk jarig

Zomervakantie

Zomervakantie

Zomervakantie

Zomervakantie

Zomervakantie

Zomervakantie

Lotte jarig

Zomervakantie

ZomervakantieZomervakantie

Carlijn jarig

Zomervakantie

Zomervakantie

Zomervakantie

431 2 5 6

7

ZomervakantieZomervakantieZomervakantieZomervakantieZomervakantieZomervakantie

31313131

ZomervakantieZomervakantieZomervakantie

Carlijn jarig

Zomervakantie

Carlijn jarig

Zomervakantie

Carlijn jarig

Zomervakantie

Carlijn jarigCarlijn jarig

2828282828

ZomervakantieZomervakantieZomervakantieZomervakantieZomervakantieZomervakantie

3030303030

ZomervakantieZomervakantieZomervakantieZomervakantieZomervakantieZomervakantie

2929292929

ZomervakantieZomervakantieZomervakantie

Linda jarig

Zomervakantie

Linda jarig

Zomervakantie

Linda jarig

Zomervakantie

Linda jarig

Zomervakantie

Linda jarigLinda jarig

24242424

ZomervakantieZomervakantieZomervakantieZomervakantieZomervakantieZomervakantie

2121212121

ZomervakantieZomervakantieZomervakantieZomervakantieZomervakantieZomervakantieZomervakantie

2323232323

ZomervakantieZomervakantieZomervakantie

Billie jarig

Zomervakantie

Billie jarig

Zomervakantie

Billie jarig

Zomervakantie

Billie jarig

Zomervakantie

Billie jarig

2525252525

ZomervakantieZomervakantieZomervakantieZomervakantieZomervakantieZomervakantie

2222222222

ZomervakantieZomervakantieZomervakantieZomervakantieZomervakantieZomervakantieZomervakantie

2626262626

ZomervakantieZomervakantieZomervakantieZomervakantieZomervakantieZomervakantieZomervakantie

2727272727

ZomervakantieZomervakantieZomervakantieZomervakantieZomervakantieZomervakantieZomervakantie

1717171717

ZomervakantieZomervakantieZomervakantieZomervakantieZomervakantieZomervakantie

1414141414

ZomervakantieZomervakantieZomervakantie

Luuk jarig

Zomervakantie

Luuk jarig

Zomervakantie

Luuk jarig

Zomervakantie

Luuk jarig

Zomervakantie

Luuk jarig

16161616

ZomervakantieZomervakantieZomervakantieZomervakantieZomervakantieZomervakantieZomervakantie

1818181818

ZomervakantieZomervakantieZomervakantieZomervakantieZomervakantieZomervakantie

1515151515

ZomervakantieZomervakantieZomervakantieZomervakantieZomervakantieZomervakantieZomervakantie

1919191919

ZomervakantieZomervakantieZomervakantieZomervakantieZomervakantieZomervakantieZomervakantie

20202020

ZomervakantieZomervakantieZomervakantieZomervakantieZomervakantieZomervakantieZomervakantie

1010101010

ZomervakantieZomervakantieZomervakantieZomervakantieZomervakantieZomervakantie

7777

ZomervakantieZomervakantieZomervakantieZomervakantieZomervakantieZomervakantieZomervakantie

9999

ZomervakantieZomervakantieZomervakantieZomervakantieZomervakantieZomervakantieZomervakantie

111111

ZomervakantieZomervakantie

Lotte jarig

Zomervakantie

Lotte jarig

Zomervakantie

Lotte jarig

Zomervakantie

Lotte jarig

Zomervakantie

Lotte jarigLotte jarig

8888

ZomervakantieZomervakantieZomervakantieZomervakantieZomervakantieZomervakantieZomervakantie

1212121212

ZomervakantieZomervakantieZomervakantieZomervakantieZomervakantieZomervakantieZomervakantie

13131313

ZomervakantieZomervakantieZomervakantieZomervakantieZomervakantieZomervakantieZomervakantie

3333

ZomervakantieZomervakantieZomervakantieZomervakantieZomervakantieZomervakantieZomervakantie

2222

ZomervakantieZomervakantieZomervakantie

Lou jarig

Zomervakantie

Lou jarig

Zomervakantie

Lou jarig

Zomervakantie

Lou jarig

Zomervakantie

Lou jarig

4444

ZomervakantieZomervakantieZomervakantieZomervakantieZomervakantieZomervakantie

111

ZomervakantieZomervakantieZomervakantieZomervakantieZomervakantieZomervakantieZomervakantie

5555

ZomervakantieZomervakantieZomervakantieZomervakantieZomervakantieZomervakantieZomervakantie

666




