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We noemen dit gepersonaliseerd leren. Om dit ideaal te bereiken werken we 

groepsdoorbrekend op eigen niveau in domeinen voor onder- en bovenbouw. 

Kinderen zitten bij activiteiten als de dagopening, -sluiting, de kring en Kanjertraining 

in een vaste stamgroep met leeftijdgenoten. 

Voor kinderen die (nog) meer of andere uitdaging nodig hebben kan de route van hun reis 

aangepast worden door uitstapjes te maken naar de ‘fl exklas’ en de ‘praktijkklas’. In de fl exklas 

zitten kinderen die meer uitdaging nodig hebben. De praktijkklas is bedoeld voor kinderen die succesvol 

leren met hun handen.

Samen leren leven
“Samen leren leven” is de kern van onze samenleving en daarom een belangrijk onderdeel van onze 

expeditie. Om de kinderen voor te bereiden op de maatschappij van vandaag en morgen is een brede, 

persoonlijke ontwikkeling van belang. Naast kennis over en inzicht in de samenleving, willen wij de 

kinderen van jongs af aan leren om samen te werken, creatief en kritisch na te denken, informatie te 

kunnen vinden en verwerken en mediawijs te worden.Christelijk Kindcentrum De Wiedewereld is een modern, sfeervol 
Kindcentrum, gelegen in de kern van Sint Jansklooster. Wij bieden 
basisonderwijs, peuteropvang en buitenschoolse opvang onder 
één dak. Samen met 15 andere Kindcentra in Noordwest Overijssel 
vormen we de stichting Accrete. De kinderen en teamleden van de 
Wiedewereld zijn enthousiaste deelnemers aan “Expeditie Accrete”. 
Wat deze expeditie precies inhoudt leest u op de eerste bladzijde van 
deze informatiekalender. 

Welkom...

Ieder kind is welkom om met ons mee te reizen!
Onze missie tijdens de expeditie is “samen leren leren, samen leren leven”. Vanuit onze 

christelijke visie willen we op Kindcentrum De Wiedewereld kinderen stimuleren om positief 

in het leven te staan, respect voor elkaar te hebben, oprecht naar elkaar te luisteren en 

zorg te dragen voor zichzelf, elkaar en onze mooie omgeving. De dag wordt gestart met een 

check-in, waarin de kinderen elkaar en de leerkracht kunnen laten weten hoe zij die dag op 

school  zijn gekomen: blij, niet zo blij of er tussen in. Zij doen dit door vinger opsteken bij 

smileys. Als zij willen mogen ze vertellen waarom zij zich zo voelen, zodat de leerkracht en 

de klasgenoten, als dat nodig is, rekening met hen kunnen houden. Dit is een waardevol 

teken van ontmoeting: ”jij bent door ons gezien!”

Samen leren leren
Tijdens de expeditie leren kinderen vooral door spelenderwijs te onderzoeken en te 

ontdekken! Ons ideaal is dat een kind zich binnen ons Kindcentrum van zijn 2e tot 13e jaar 

in zijn eigen tempo en op zijn eigen niveau kan ontwikkelen en daarbij, zoveel als mogelijk, 

zelf de verantwoordelijkheid voor zijn eigen leren heeft. 
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Kinderopvang

Kinderopvang 0 tot 4 jaar
In samenwerking met Kindcentrum Het Kompas in Vollenhove bieden we ook professionele kinderopvang 

voor 0 tot 4 jarigen. Deze opvang is geopend van 6.30 tot 19.30 uur. 

Contact
Meer informatie over peuteropvang en BSO van Kindcentrum De Wiedewereld: 

www.dewiedewereld.accrete.nl 

Locatiemanager:  Nelleke Ykema

Tel: 0527-24 64 31

Meer informatie over het aanbod kinderopvang voor 0 tot 4 jarigen van Kindcentrum Het Kompas in 

Vollenhove:

www.kompasvollenhove.accrete.nl

Locatiemanager:  Marielle van den Berg

Tel: 0527 - 24 41 46.

Kinderopvang
We bieden op onze locatie kinderopvang van 2 tot 12 jaar. De kinderen worden begeleid door 

professionele pedagogische medewerkers. Omdat opvang en onderwijs in hetzelfde gebouw 

zitten, kennen we alle kinderen van jongs af aan. Ieder kind is welkom op de opvang, 

ongeacht voor welke school wordt gekozen. 

Peuteropvang
We bieden peuteropvang voor kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar. Kinderen van deze 

leeftijd komen in een fase dat ze de wereld verder willen ontdekken. Daarom bereiden we ze, 

samen met nieuwe vriendjes en vriendinnetjes, spelenderwijs voor op het basisonderwijs. 

De peuteropvang is op maandag, dinsdag en donderdag van 8.30 tot 12.00 uur.

Buitenschoolse opvang (BSO)
De BSO richt zich op de invulling van de vrije tijd van kinderen. Er is een huiselijke sfeer 

gecreëerd waar kinderen (buiten) kunnen spelen of deelnemen aan een activiteit. Omdat we 

opvang en onderwijs onder hetzelfde dak bieden zijn de lijntjes naar de leerkrachten kort. De 

BSO is open op maandag, dinsdag en donderdag van 6.30 tot 19.30 uur en op woensdag en 

vrijdag van 06.30 uur tot 08.30 uur. Door onze nauwe samenwerking met Kindcentrum Het 

Kompas in Vollenhove is het ook mogelijk om naschoolse opvang af te nemen op woensdag 

en vrijdag. Vervoer naar deze locatie wordt kosteloos geregeld.
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Chr. Kindcentrum De Wiedewereld
Kloosterweg 32
8326 CE Sint Jansklooster 

Telefoon:        0527 - 24 64 31 
E-mail: kindcentrumwiedewereld@accrete.nl
Website: dewiedewereld.accrete.nl   

Handige adressen

Directeur 
Nelleke Ykema      06 - 23 86 38 50 (privé)

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

Oudercommissie 
Vanuit onderwijs:
Hennita van den Brink Roelanda Hogenkamp
Martine Rook  Maaike Vredeveld

Vanuit peuteropvang:
Aline Rook  
ocwiedewereld@accrete.nl

Medezeggenschapsraad 
Helma Admiraal   Maaike Vredeveld  
Ronald Vijn   Anneke Winter 
mrwiedewereld@accrete.nl

Opvang 
Nelleke Ykema  0527-24 64 31
medewerkers opvang 06-82713570       
kinderopvangwiedewereld@accrete.nl

Interne vertrouwenspersoon
Henny Rook  tel: 06 – 57 37 21 52
hennyr@accrete.nl

Anti-pest coördinator / aandachtsfunctionaris
Nelleke Ykema tel: 06 - 23 86 38 50

Externe vertrouwenspersoon 
Centraal Nederland
Drs. J. (Jeanet) Crielaard.
Tel: 06 33141356
Mailadres: jcrielaard@centraalnederland.nl
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Even voorstellen Schooltijden
Pleinregels
De kinderen zijn welkom vanaf 8.15 uur, zij kunnen meteen rustig naar binnen lopen.

Schooltijden
Dagelijks  8.30 tot 14.15

Peuteropvangtijden
Maandag  8.30 tot 12.00

Dinsdag   8.30 tot 12.00

Donderdag  8.30 tot 12.00

BSO tijden
Dagelijks  6.30 tot 18.30
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Vakantierooster
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  21 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

Aan het begin van het nieuwe schooljaar worden de data voor een aantal studiedagen 

bekend gemaakt.  

Goed om te weten
Afmeldingen
Wanneer uw kind niet kan komen dan verwachten wij voor 08.25 uur een telefonische 

afmelding op 0527 - 24 64 31. Bij de jongere kinderen horen we het ook graag even als 

iemand anders hen komt ophalen.

Gym
Bij droog weer wordt er ‘s zomers gegymd op het sportveld achter de school. De overige 

lessen worden gegeven in de gymzaal. Het is verplicht om tijdens de gymlessen gymschoenen 

met witte zolen te dragen. De peuters en de kleuters gymmen in het speellokaal. Voor deze 

kinderen is het gewenst dat zij gymschoenen met klittenband en stroeve zolen dragen. De 

gymschoenen blijven op school in een stoffen tas voorzien van naam.   

Schoolzwemmen
Vanaf groep 3 gaan de stamgroepen elk een periode van het schooljaar op donderdagmiddag 

schoolzwemmen in het zwembad van Zwartsluis. 

Eten en drinken 
De kinderen op de opvang (peuteropvang en BSO) krijgen drinken en een gezond tussendoortje. 

De kinderen op school nemen zelf eten en drinken mee voor de ochtend- en lunchpauze. In 

verband met de hoeveelheid afval gaat onze voorkeur uit naar drinken in een beker. Voor de 

kleine pauze graag een gezond tussendoortje meegeven. Kinderen die hun verjaardag vieren 

mogen in de eigen stamgroep een lekkere, gezonde traktatie uitdelen. Wanneer uw kind een 

allergie heeft, kan dit aan de desbetreffende leerkracht/pedagogisch medewerker worden 

doorgegeven.
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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

Interne vertrouwenspersoon Kindcentrum De Wiedewereld: 

Henny Rook, mobiel; 06 – 57 37 21 52

Externe vertrouwenspersoon:

Centraal Nederland, Eefje Brandsen, telefoon: 085 - 833 03 30, mobiel: 06 - 33 14 13 62

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 Kinder-opvang verbonden is. www.degeschillencommissie.nl

Contact tussen ouders en het Kindcentrum
Wij vinden het contact met ouders van essentieel belang. Een goede afstemming tussen 

teamleden en thuis leidt tot een goed leef- en werkklimaat binnen het Kindcentrum. 

De Wiedewereld kent geen “spreekuur”. Bij vragen en/of problemen kunnen ouders 

contact met de leerkracht (voor of na schooltijd), pedagogisch medewerker of de 

directie opnemen. In overleg kan er dan bekeken worden of een afspraak op korte 

termijn wenselijk is.  

Communicatie

Nieuwsbrief
De digitale nieuwsbrief verschijnt wekelijks en bevat informatie over aangelegenheden wat betreft het 

Kindcentrum. Aanmelden kan via de website.

Kidsconnekt en Parro
Ouders worden via een veilige en beschermde app op een leuke en directe manier op de hoogte gebracht 

van nieuwtjes, mededelingen en de activiteiten in de groep van hun kind. Bij inschrijving of aan het begin 

van het nieuwe schooljaar ontvangen ouders hier een inlogcode voor. 

Bij de peuteropvang en BSO wordt gebruik gemaakt van KidsKonnect, op school van Parro.

Ouderportaal ParnasSys
Op school wordt gewerkt met het digitale administratiesysteem ‘ParnasSys’. Hierin staan alle 

toetsgegevens van de leerlingen. Via het ouderportaal kunnen ouders meekijken naar de vorderingen van 

de kinderen. 

Rapport
Op school krijgen de kinderen twee keer per jaar een rapport. 

Gesprekken
Bij de peuters is er een intakegesprek, vragen kunnen natuurlijk altijd gesteld worden bij het brengen en 

halen. 

Per jaar is er drie maal de gelegenheid om de leerkracht te spreken op de ‘10-minutengesprekken’. Vanaf 

groep 3 zijn de kinderen bij deze gesprekken aanwezig. De leerkracht van groep 8 nodigt de ouders in 

februari uit voor een gesprek over de schoolkeuze van het voortgezet onderwijs. 

Ouders in de klas
Ouders van peuters en schoolkinderen worden tijdens ‘Kom in de Klas’ uitgenodigd een kijkje te komen 

nemen in de groep. Het doel hiervan is dat ouders een indruk krijgen van het onderwijs/de opvang, de 

identiteit en de pedagogische sfeer.
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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 4 leden: 2 uit de oudergeleding en 2 uit de personeelsgeleding. De vergaderingen van de MR 

zijn openbaar: ouders zijn van harte welkom.

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)
Onze school heeft een afgevaardigde in de GMR. De GMR overlegt met het College van Bestuur over 

school overstijgende zaken.

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 Kindcentrum  (OC)
Leden van de OC hebben de taak advies uit te brengen aan de directeur van de school. Er wordt 

gesproken over (beleids)zaken die voor ouders en leerlingen belangrijk zijn. 

De OC bestaat uit 5 leden: Een voorzitter, een secretaris en vertegenwoordigers vanuit de MR, de 

AC en de peuteropvang. De vergaderingen van de OC zijn openbaar: ouders zijn van harte welkom. 

Oudercommissie opvang (OC) 
De oudercommissie opvang is onderdeel van de Oudercommissie van het Kindcentrum. Zij adviseert de 

opvang gevraagd en ongevraagd over de adviesonderwerpen die in de Wet kinderopvang zijn vastgelegd. 

Tijdens vergaderingen worden adviesaanvragen van de opvang behandeld en worden adviezen 

geformuleerd. Daarnaast helpen zij bij het organiseren van activiteiten. De oudercommissie opvang 

bestaat uit lid uit de oudergeleding en één uit de personeelsgeleding. 

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

organiseren van ouderavonden, uitstapjes, feesten, acties,  enz. Iedere stamgroep heeft een groepsouder, 

die helpt bij het organiseren van de groepsgebonden activiteiten.

Groepsouders 
De groepsouder is voor leerkrachten het aanspreekpunt voor als er iets specifi ek voor de stamgroep te 

regelen is. Het gaat hierbij om praktische zaken, zoals het vervoer regelen voor een excursie.

Luizenopsporingsteam (LOT)
Na elke vakantie van een week of meer worden alle leerlingen door het ‘LOT’ gecontroleerd op luizen en 

neten. Als er iets gevonden wordt, worden ouders op de hoogte gebracht.
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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
Uitstroomgegevens

groep 8

Financiële zaken 
en zorg vanuit GGD

Ouderbijdrage schoolkind 
Om alle activiteiten te kunnen bekostigen wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd. Deze 

ouderbijdrage wordt gebruikt voor o.a. Koningsspelen, schoollunches, kerstviering, ouderavond, 

sinterklaasviering (voor 1 t /m 4), pleinfeest, afscheid groep 8, enz. Niet inbegrepen zijn de 

schoolreizen, schoolkamp, de avondvierdaagse en de sinterklaascadeautjes in groep 5 t /m 

8. De bijdrage is op vrijwillige basis.

Zending
Ieder jaar wordt er een zendingsdoel uitgekozen om in een speciale projectweek actie te 

voeren en geld in te zamelen. De kinderen van groep 7 worden betrokken bij de keuze van 

het projectdoel en bij de uitvoering van de actie om geld in te zamelen. 

GGD 
Screening “Groei en ontwikkeling”. In groep 2 en 7 worden kinderen vanuit de GGD op 

groei en ontwikkeling onderzocht. Het onderzoek bestaat uit controle van het gehoor en het 

gezichtsvermogen, meting van de lengte en het gewicht en een oriënterend onderzoek naar 

kenmerken. Indien nodig verwijst de doktersassistente het kind door naar de jeugdarts voor 

een vervolgonderzoek.

Kind in de Kern 
Het project ‘Kind in de Kern’ is een initiatief van de gemeente Steenwijkerland. Opgroeien 

en opvoeden gaat vaak vanzelf. Maar soms is het moeilijk, hoe goed ouders of verzorgers 

het ook doen. Soms maken ouders of leerkrachten zich zorgen over de ontwikkeling of het 

gedrag van de kinderen. 

Ouders met een kind waar zorgen over zijn, kunnen terecht bij ‘Kind in de Kern’. Dit 

is er voor kinderen van 0-13 jaar. Het is een manier van samenwerken in de vorm van 

een klein zorgteam. Dat zorgteam bestaat uit de ouders zelf, de intern begeleider van 

school, peuterspeelzaal en een jeugdverpleegkundige. In het team staan de opvoeding en 

ontwikkeling van het kind centraal.



Draai het boek om 

voor de informatiegids
Draai het boek om 

voor de informatiegids

Jaarkalender 2022 - 2023



maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag

Ziekmeldingen doorgeven:
dagelijks tussen 08.15 en 08.25 uur dewiedewereld.accrete.nl0527 - 24 64 31

36

35

37

38

39

87

14

21

28

6

13

20

27

15

22

29

2

9

16

23

3

10

17

24

4

11

18

25

5

12

19

26

September 2022

Jorn jarig

Juf Henny jarig

Taym jarig

Yasmijn jarig

Mijke jarig

Jeugdcorso

Jesse jarig

Laura jarig

Fianne jarig

Isze jarig 

Inloopmiddag ouders

Boaz jarig

Remco jarig

1e schooldag

Isa jarig

1

vrijdag zaterdag zondag

September 2022

Jorn jarig

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

Juf Ferianne jarig

Herfstvakantie Herfstvakantie Herfstvakantie

Ivan jarig

Kinderboekenweek

Juf Margreet jarig

Kinderboekenweek

Thijmen jarig

Sem B. jarig 

Wintertijd

Rens jarig 

Herfstvakantie

Kinderboekenweek Meylin jarig

Kinderboekenweek

Kinderboekenweek

Herfstvakantie

Dierendag

Kinderboekenweek

Herfstvakantie

Juf Bea jarig

Zara jarig

Dag van de Accrete 
medewerker

Kinderboekenweek

Herfstvakantie

Nora jarig

2928 30

  
  

31
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November 2022

Week van de 
Mediawijsheid 

Hjalmar jarig

Week van de 
Mediawijsheid 

Sint Maarten

Week van de 
Mediawijsheid 

Juf Janneke jarig

Bartosz jarig

Week van de 
Mediawijsheid

Romée jarig

Dankdag

Week van de 
Mediawijsheid

Week van de 
Mediawijsheid

Week van de 
Mediawijsheid

Max jarig

Week van de 
Mediawijsheid

Benthe jarig

321

vrijdag zaterdag zondag

November 2022

Week van de Week van de 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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December 2022

Kris jarig

Start Kerstvakantie, 

kinderen zijn om 
12 uur vrij 

Kerstvakantie 

Jaevy jarig

Kerstvakantie

1e Kerstdag

Kerstvakantie Kerstvakantie

Oudjaarsdag

Kerstviering

Kerstvakantie

Roos jarig

Kerstvakantie 

Maud jarig

Kerstvakantie

Sinterklaas 

Juf Talita jarig

Levi jarig

Lieke van B. jarig

Kerstvakantie

2e Kerstdag

1

28 29 30 31

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

Ontdek het onbekende Wistjedat?
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52

2

3
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54
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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

Mette jarig Norah jarig

Rosalie jarig

Kerstvakantie

Kerstvakantie 

Nieuwjaarsdag

Kerstvakantie

Senn jarig

Kerstvakantie Kerstvakantie 

Meester Ronald jarig

Mirte jarig

Kerstvakantie

Viënna jarig

Kerstvakantie 

Nouk jarig

Daan jarig

25 26 27 28 29

  
  

30
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4
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5
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6
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Februari 2023

Malin jarig

Kyra jarig

Naëmi jarig

Eva B. jarig

Reinder jarig

Juf Lisanne jarig

Valentijnsdag

Voorjaarsvakantie

Danisha jarig

Voorjaarsvakantie

1 3

vrijdag zaterdag zondag

Februari 2023

28

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

Persoonlijke leerroute Wistjedat?
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4
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26

6
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27

Maart 2023

Voorjaarsvakantie

Joey jarig

Week van de 
Lentekriebels

Kane jarig Begin zomertijd 

Juf Judith jarig

Voorjaarsvakantie VoorjaarsvakantieVoorjaarsvakantie

Week van de 
Lentekriebels

Voorjaarsvakantie

Tim jarig

Biddag

Jill A. jarig

Eva K. jarig

Coen jarig

Open dag

Week van de 
Lentekriebels

Vincent jarig

Kom in de klas

Week van de 
Lentekriebels 

Gideon jarig

Arno jarig

Juf Reinou jarig

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
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15

16
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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

Koningsspelen

Start Meivakantie, 
kinderen zijn om 
12 uur vrij

Meivakantie 

Thara jarig

Dion A. jarig

Meivakantie

Italo jarig

Matthijs jarig

Meivakantie 

Juf Greet jarig

Eerste Paasdag

Meivakantie

Faith jarig

Meivakantie

Koningsdag

Paasviering

Meivakantie

Buitenlesdag

Roan jarig

Meivakantie 

Lieke R. jarig

Onah jarig

Tweede Paasdag 

Jayson jarig

Jordy jarig

Meivakantie

26 27 28 29

vrijdag zaterdag zondag

April 2023

Italo 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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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
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13

20

27

7

14

21

28

8

15

22

29

Mei 2023

Meivakantie

Bevrijdingsdag 

Milou jarig

Dag na Hemelvaart 

Lola jarig

Dániel jarig

Dávid jarig

Eerste Pinksterdag 

Teuntje jarig

Ramon jarig

Lewis jarig

Moederdag

Meivakantie 

Dodenherdenking

Hemelvaartsdag

Meivakantie

Luuk jarig

Meivakantie 

Zoë jarig

Dion H. jarig

Mikhael jarig

Mirthe jarig

Tweede Pinksterdag

31

Meivakantie Meivakantie

4321 5 6

Meivakantie
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19
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Juni 2023

Djay-Na jarig

Vaderdag

Liz jarig

Modderdag

Avondvierdaagse 

San jarig

Avondvierdaagse 

Sem W. jarig

Avondvierdaagse 

Arthur jarig

Avondvierdaagse

Jayden jarig

Sem de D. jarig

Cass 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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7
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Juli 2023

Lindsey jarig

Start zomervakantie, 

kinderen zijn om 12 uur vrij 

Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie 

Juf Laura jarig

Jorne jarig

ZomervakantieZomervakantie

Milan jarig

Lieke B. jarig

Afscheid groep 8

Zomervakantie 

Juf Helma jarig

Meve jarig

Vayen jarig

Juf Nelleke jarig

Zomervakantie

26 27

1

28 29 30

Zomervakantie 

Tess jarig

Juf Femmie jarig

Zomervakantie 

Naud jarig

Aimée jarig

Kevin jarigTwan jarig

Ilse jarig

  
  

31

  

3131313131

Zomervakantie
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31
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35
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16
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30

18
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19
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27

14

21

28
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15
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Augustus 2023

Zomervakantie

Sven jarig

juf Ellen jarig

Zomervakantie

Zomervakantie

Zomervakantie

Zomervakantie

Zomervakantie

Zomervakantie

Zomervakantie

Zomervakantie

Liv jarig

Zomervakantie

Zomervakantie

Zomervakantie

Zomervakantie

Zomervakantie

Nova jarig

Zomervakantie

Zomervakantie

Teije jarig

Zomervakantie

Zomervakantie

Juf Sanne jarig

Zomervakantie

Zomervakantie

Jill H. jarig

Zomervakantie

Zomervakantie

Isze jarig

Zomervakantie

Zomervakantie

Zomervakantie

Zomervakantie

ZomervakantieZomervakantie

Zomervakantie

Zomervakantie

Zomervakantie

Tatum jarig

431 2 5 6

7




