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Engels & typen 
Omdat het goed is voor kinderen om vroegtijdig in aanraking te komen met 

buitenlandse talen leren ze vanaf groep 1 Engels. Alle kinderen krijgen in groep 7, 

onder reguliere lestijd, de mogelijkheid om kosteloos een offi cieel typediploma te halen.  

Crea & muziek
Naast rekenen, taal en lezen vinden we het belangrijk dat er aandacht wordt besteed aan creatieve 

vakken. Tijdens het creacircuit komen deze onderdelen aan de orde. In elke groep wordt door een 

vakdocent een half uur muziekles gegeven. De muzieklessen worden verzorgd door JMV Music & Education. 

Op deze manier wordt structureel aandacht besteed aan muzikale vorming. 

Kanjerschool & gezonde school 
Het belangrijkste uitgangspunt van de ‘Kanjertraining’ is dat kinderen leren zichzelf te zijn. Dit leren 

ze door de ‘Kanjerprincipes’ die zowel bij de kinderopvang als bij school worden gehanteerd: - We 

vertrouwen elkaar - Niemand speelt de baas - Niemand doet zielig - We helpen elkaar - Niemand lacht 

iemand anders uit. Omdat we deze principes op sociaal en emotioneel vlak hebben geïntegreerd binnen 

school en de kinderopvang mogen we het predicaat ‘gezonde school’ voeren. 

Ouderbetrokkenheid 3.0 
Wanneer kinderen zien dat ouders en leerkrachten samenwerken en samen steeds het beste voor hen 

zoeken, leveren ze betere prestaties en zitten ze beter in hun vel. We zien de criteria van Ouderbetrokkenheid 

3.0 als belangrijke uitgangspunten voor de samenwerking met ouders.   

Intensieve samenwerking met CBS De Buuzekaemp 
Kindcentrum De Wijngaard werkt sinds 2015 intensief samen met CBS De Buuzekaemp in Belt Schutsloot.

Welkom
We bieden christelijk basisonderwijs en kinderopvang in Zwartsluis, 
ieder kind is welkom! We vinden het belangrijk dat de kinderen, 
leerkrachten en pedagogisch werkers elke dag met plezier naar het 
Kindcentrum komen om te leren, spelen, ontdekken en zorgen. We 
zijn een christelijk Kindcentrum waarin we werken en leren vanuit de 
‘blijde boodschap’: iedere dag is een nieuwe kans om dat wat Jezus 
ons geleerd heeft in de praktijk te brengen. 

Welkom...

Kinderopvang
Door het kinderdagverblijf kennen we de kinderen van jongs af aan met alle voordelen 

die dat met zich meebrengt. De overgang naar de basisschool blijft spannend maar is ook 

vertrouwd. De kinderopvang is iedere dag geopend van 6.30 tot 19.30 uur. We bieden ook 

peuteropvang, alle kinderen tussen 2 en 4 jaar zijn van harte welkom om spelenderwijs te 

worden voorbereid op de basisschool. 

Uitgaan van mogelijkheden 
We gaan uit van de mogelijkheden van kinderen. Door onderwijs op maat kunnen kinderen 

zich ontwikkelen in hun eigen tempo en op hun eigen niveau. Alle kinderen hebben recht 

op aandacht! Dit betekent dat er een ‘Flexklas’ is voor kinderen die meer uitdaging nodig 

hebben. Voor kinderen met lees- en spellingsproblemen is er een ‘dyslexieklas’.  We hebben 

ook een praktijkklas. Deze klas is bedoeld voor kinderen die succesvol leren met hun handen. 

De helft van de tijd besteden de kinderen in het praktijklokaal, de andere helft zijn ze te gast 

bij verschillende bedrijven. 

Met ingang van januari 2021 zijn we gestart met de PKG (Peuter-Kleuter-Groep). In de PKG 

komen kinderen die 4 jaar worden. Daarnaast wordt deze groep tevens aangevuld met 

3-jarige kinderen. Op deze manier verloopt de overgang van de peuteropvang naar school 

soepel en staat de ononderbroken ontwikkeling van het kind centraal.   
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andige adressen

Kindcentrum De Wijngaard
Kraggelaan 2 8064 CT Zwartsluis  

Telefoon:  038 - 386 77 01 
E-mail:   kindcentrumwijngaard@accrete.nl 
Website: dewijngaard.accrete.nl 
Facebook:  Kindcentrum De Wijngaard 

Handige adressen

Directeur 
Aart Holtman

Kinderopvang 
Heidi Dam (locatiemanager)  
Telefoon: 038 - 386 87 89  
Email: kinderopvangwijngaard@accrete.nl

Administratief medewerkster 
Angela Aubri  

Conciërge 
Lisette Gouman  

Klusjesman 
Siem Jongman  

Tuinonderhoud 
Thom Hoorn 

Schoonmaak
Mensje de Vroome  

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

Interne vertrouwenspersoon   
Jenneke Slurink email: jslurink@accrete.nl    
tel: 038 - 386 77 01

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

Anti-pest coördinator / aandachtsfunctionaris
Aart Holtman, tel: 038 - 3867701
    
Medezeggenschapsraad (MR)  
m.r.wijngaard@accrete.nl 
Ouders: 
Bert Scheer 

Oudercommissie
oc.buuzekaempwijngaard@accrete.nl  
Erike van Dijk
Michiel Kampherbeek
Hedi vd Stouwe
Alette Eenkhoorn 

Activiteitencommissie 
Annemarijn vd Berg (voorzitter)
Karlien Heetebrij (secretaris)
Corné Boender (penningmeester) 
Jan Peter de Vries (penningmeester)
Alice Boers    
José Halfwerk
Karim Moorman
Marieke Weijs
Rosanne Hoven
Lisanne Pluim 
Samantha van Kleef
Simone van Dijk
Gea Kampherbeek
Janneke Roukema
Marja vd Velde (team) 
Jochem Gooijer (team) 

Rekeningnummers Activiteitencommissie:  
NL 68 RABO 0147 7146 99 (Ouderbijdrage) 
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Even voorstellen

Even voorstellen
Directeur

Aart Holtman

Intern begeleider 

Lucia Kuik 

Erika ter Molen

Dyslexieklas

Marieke Admiraal

Peuter Kleuter Groep 1A

Alie Boes

Karin Boeve

Peuter Kleuter Groep  1B

Marja van der Velde

Jenneke Slurink 

Groep 2

Marianne Polinder

Annet Breunese

Hester vd Linde

Roelien Bloemhof

Groep 3

Wendy van Diepen

Alida vd Molen

Groep 4

Mariëth Hulleman

Karin Boeve

Grada Harberink

Corine Hoorn

Groep 5

Erika ter Molen

Bas Beuzenberg

Groep 6

Mariëlle Busweiler

Grada Harberink

Groep 7 

Jochem Gooijer

Anne Aalbers (LIO)

Groep 8 

Lucia Kuik

Matthijs Pastoor 

Onderbouwcoördinator

Marianne Polinder

Bovenbouwcoördinator

Mariëlle Busweiler 

ICT 

Jochem Gooijer

Concierge

Lisette Leeuw

Tuinman

Thom Hoorn 

René Thoren

Onderwijsassistenen 

Hester van der Linde

Hendrina Kouters

Kinderopvang locatiemanager:

Heidi Dam  

Pedagogisch medewerkers:

Janine Kikkert

Christa Bekendam

Niesje Dunnink

Linda Pol

Geralda Timmerman

Amanda Roo

Anna Hoen

Annemijn ten Kate

Alice Jonkman

Margrietha Versprille

Gini Wilkens

Eline de Lange

Ilse Rook

Esmee vd Velden

Jannie Hoorn

Yvet Elken

Melissa Buiter

Kim Huisman

Ragonda Strijker

Hester van der Linde

Esther Leenman

Evita Medendorp

Henk Horzelenberg

Fleur Beens

Lydia Poppen (vrijwilligster)

Christien Jongman (vaste vrijwilligster)

Ilse Rook

Esmee vd Velden

Jannie Hoorn

Wendi Bruintjes
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Schooltijden en gym
nastiek

Kinderopvang
Kinderopvang
Naast basisonderwijs bieden we ook kinderopvang (0-4 jaar), peuter-opvang en 

buitenschoolse opvang (4-12 jaar) waarbij ieder kind welkom is, ook wanneer er niet voor 

Accrete-vervolgonderwijs wordt gekozen.   

Op de kinderdagopvang worden kinderen van 0 tot 4 jaar opgevangen zodat ouders kunnen 

werken. Het voordeel van deze voorzieningen binnen één centrum is dat de kinderen van 

jongs af aan ‘gekend’ worden. Daarnaast is het handig en gezellig dat kinderen uit hetzelfde 

gezin op één adres terecht kunnen. We zijn iedere werkdag geopend van 6.30 tot 19.30 uur.  

Peuteropvang 
We bieden ook peuteropvang voor 2 tot 4 jarigen. Peuters worden, samen met nieuwe 

vriendjes, spelenderwijs voorbereid op de basisschool. De peuteropvang is vijf ochtenden per 

week geopend en sluit aan op de schooltijden. De peuteropvang vindt plaats in de school. 

Buiten Schoolse Opvang (BSO) 
De buitenschoolse opvang richt zich op invulling van vrije tijd van kinderen. Er is een huiselijke 

sfeer waar kinderen (buiten) kunnen spelen of deelnemen aan een activiteit.   

Meer informatie en inschrijven: Heidi Dam (locatiemanager) 

kinderopvangwijngaard@accrete.nl of 038 - 386 87 89

Schooltijden 
en gymnastiek

Welkom op het schoolplein
De kinderen zijn ’s morgens vanaf 8.15 uur welkom op school. Om 08.25 uur gaat de bel 
waarop de kinderen naar binnen gaan. Om 08.30 uur start de les. 

Toezicht 
Voor aanvang van de lessen en in de pauzes houdt het team toezicht op het schoolplein. Ook 
wanneer de kinderen naar huis gaan is er toezicht.

Gymnastiek en zwemmen 
De leerlingen uit groep 3 t/m 8 gymmen één keer per week op de dinsdag. Groep 3 en 4 krijgt 
1 keer per week een half uur zwemles (ondanks dat de gemeente dit niet meer subsidieert). 
De overige groepen krijgen in een periode van 5 weken zwemles (swimm to play).
I.v.m. hygiëne en comfort dragen de kinderen verplicht aparte sportkleding en gymschoenen, 
de schoenen mogen geen zwarte zool hebben en zijn niet buiten gedragen. 

Continurooster
Kindcentrum De Wijngaard hanteert een continurooster. Alle leerlingen van de groepen 1 
t/m 8 gaan op maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 14.15 uur naar school. Dit houdt in dat alle 
kinderen tussen de middag op school blijven. De kinderen nemen zelf eten en drinken mee. 
Op school staan koelkasten waar eten en drinken in bewaard kan worden.

Groep 1 t/m 8
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
In overleg met de leerkracht kunnen vierjarigen (vrijdag) ’s middags thuisblijven.

Gymnastiekrooster
Vrijdag
Groep 3 en 4 gaan schoolzwemmen. 
Dinsdag         
08.30 – 14.15 Groep 3 t/m 8 (gymnastiek)
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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  24 april t/m 5 mei

Hemelvaartsdag + vrije dag   18 en 19 mei

Pinksteren     29 mei

Extra studiedag:      16 juni (het gehele Kindcentrum is vrij)

Vrijdagmiddag voor zomervakantie   21 juli

Zomervakantie     24 juli t/m 1 september

Alle kinderen zijn op de volgende dagen om 12 uur vrij:

12 oktober

5 december

23 december

8 februari

21 april

17 mei

21 juli

Eten en drinken
De kinderen mogen eten en/of drinken meenemen voor de ochtendpauze. In groep 1, 2 en 3 

eten de kinderen samen in de kring. Geen snoep, chocoladekoekje of chips. Wel fruit! Op het 

kinderdagverblijf hoeven de kinderen geen fruit en brood mee te nemen.  Dit is bij de prijs 

inbegrepen. Dit geldt niet voor luiers.

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

U kunt ook een berichtje via parro sturen. Bezoeken tandarts of specialisten graag buiten 

schooluren plannen.  

Zendingsgeld 
Wij vinden het belangrijk dat kinderen leren en de kans krijgen voor anderen, jong en oud, 

belangeloos iets te kunnen doen. Het doel wordt in overleg met de kinderen bepaald. Elke 

groep zamelt in een bepaalde periode geld in voor dit doel.

Fotograaf 
Het ene jaar wordt er een uitgebreide fotoreportage gemaakt, het andere jaar worden 

er alleen een groepsfoto’s genomen. Dit jaar staat een uitgebreide reportage op 

het programma.   

Verjaardagen 
Wanneer kinderen jarig zijn is het feest en dat mag gevierd worden 

met een traktatie voor de klasgenoten. U hoeft voor de andere 

medewerkers geen traktatie mee te nemen. Op het kinderdagverblijf 

mag ook getrakteerd worden, de kinderen krijgen dan een mooie 

verjaardagmuts.

Goed om te weten 
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Uitnodigingen voor verjaardagsfeestjes 
Om onnodig verdriet te voorkomen bij deze het verzoek om een uitnodiging voor een kinderfeestje niet 

op school uit te delen. (Behalve wanneer de complete klas mag komen).  

Luizencontrole 
Een aantal ouders controleert na elke vakantie de kinderen op hoofdluis. Via de leerkracht/directeur wordt 

eventuele aanwezigheid van hoofdluis gemeld zodat er thuis passende maatregelen kunnen worden 

genomen.

Communicatie
Contact
We vinden het contact met ouders van essentieel belang. Een goede afstemming tussen school/

kinderopvang en thuis is belangrijk voor kinderen.

Gezamenlijke nieuwsbrief 
Op ons Kindcentrum informeren we u via de digitale nieuwsbrief: “Uit ‘t Biezenmandje”. De 

nieuwsbrief verschijnt één keer per twee weken. Naast nieuws van De Wijngaard, treft u ook 

nieuws aan van CBS De Buuzekaemp. Inschrijven kan via de website www.kindcentrumwijngaard.

accrete.nl    

Facebook 
Ons Facebook-account is @kindcentrumwijngaard  

Instagram
@kindcentrumdewijngaard @kinderopvangwijngaard

Huisbezoek onderwijs
De leerkrachten van de onderbouw bezoeken alle kinderen van groep 1 thuis voordat ze op school 

komen. Op deze manier kunnen kind, ouders en leerkracht met elkaar kennismaken. Bij dit bezoek 

wordt ook afgesproken wanneer het kind een aantal keren gaat wennen voordat het ‘echt’ naar 

school gaat.   

Portfolio
Afgelopen jaar is het rapport vervangen door het portfolio. In het portfolio proberen we de 

ontwikkeling van uw kind zo breed mogelijk te schetsen. U treft de volgende aspecten aan:

- toets-resultaten denk hierbij aan lezen, rekenen, etc

- de sociaal emotionele ontwikkeling/werkhouding beschreven door zowel de leerkracht als uw kind

- werk van kinderen gerelateerd aan de thema’s (mindmaps, tekeningen, foto’s, verhalen, etc)

- inbreng van de kinderen m.b.t. hun geloofsontwikkeling
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Ouderportaal Parnassys  
We werken met Parnassys. Dit is een digitaal administratiesysteem waarin alle (toets)gegevens van de 

kinderen staan. Via het ouderportaal kunt u de vorderingen van uw kind(eren) bekijken.

Parro 
In alle groepen wordt gewerkt met Parro. Dit is een snelle en veilige communicatieapp. Met Parro 

communiceert en organiseert de leerkracht moeiteloos en veilig met u als (individuele) ouder.  

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

Kidskonnect.    

Oudergesprekken  

Aan het begin van het schooljaar wordt u uitgenodigd voor het verwachtingsgesprek.    

De maande november, maart en juni zijn contactweken. In de contactweek heeft u contact met de 

leerkracht van uw kind. 

Dit kan per telefoon, email maar natuurlijk ook via het 10 minutengesprek. Gesprekken tussen leraren, 

leerlingen en ouders worden vanuit gelijkwaardigheid gevoerd. Iedereen heeft zijn eigen actieve inbreng. 

Voor de aanwezigheid van leerlingen bij gesprekken hebben we gekozen voor het volgende uitgangspunt: 

Groep 1 t/m 4: Kinderen zijn niet aanwezig 

Groep 5 t/m 8: Kinderen zijn aanwezig bij de gesprekken tenzij hun afwezigheid een meerwaarde heeft.

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

Vieringen en feesten
Startdienst/ schoolkerkdienst 
Aan het begin van het schooljaar wordt er een startdienst gehouden. Samen met ouders, 

kinderen en team wordt een zegen gevraagd over het nieuwe seizoen. In het voorjaar is 

er een school-kerk-gezinsdienst met een thema die op school is behandeld. Het schooljaar 

wordt afgesloten met een dankdienst waarbij alleen de kinderen aanwezig zijn.    

Kerst en Pasen  
Deze feesten worden uiteraard gevierd op zowel het kinderdagverblijf als de school. Met 

Pasen houden we op de witte donderdag de Paasviering.  

Sinterklaas  
Tot nog toe verrast Sinterklaas ons ieder jaar weer met een bezoek. In de groepen 1 t/m 4 

brengt hij een speciaal bezoek. De kinderen van groep 5 t/m 8 maken een surprise en een 

gedicht. Sinterklaas komt niet op het kinderdagverblijf, wel mogen de kleintjes komen kijken 

bij de ‘intocht’.  

Afscheid groep 8 
Aan het einde van de basisschoolperiode wordt er uitgebreid afscheid genomen van de 

kinderen van groep 8. Zij spelen voor de andere kinderen en hun (groot)ouders een musical.  
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en medezeggenschap
Samen 
Zoals eerder vermeld werkt Kindcentrum De Wijngaard intensief samen met CBS De 

Buuzekaemp. Beide schoolteams hebben regelmatig gezamenlijk overleg. De geledingen (OC 

en MR) vergaderen waar mogelijk gezamenlijk.     

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 personeels-geleding. In de 

praktijk komt dit erop neer dat ze adviseren over beleid op schoolniveau. De notulen van de 

laatstgehouden MR-vergadering liggen altijd ter inzage op het Kindcentrum.   

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.

Activiteitencommissie (AC)  
De AC is locatie gebonden. De AC vertegenwoordigt de ouders en denkt mee over allerhande praktische 

schoolzaken. De directie kan als adviseur bij een vergadering aanwezig zijn.     

De AC vraagt voor activiteiten een vrijwillige jaarlijkse bijdrage:  

Groep 1/2 €  35,-

Groep 3/4 €  50,-  

Groep 5/6 €  45,-   

Groep 7/8 €  75,-   

Deze bijdrage wordt 2 keer per jaar, in 2 gelijke termijnen, via automatische incasso geïnd. Het geld 

wordt besteed aan activiteiten rond de Kinderboekenweek, Sinterklaasfeest, Kerstviering, Paasviering, 

voorleesontbijt, schoolreisje, afscheid groep 8, schoolzwemmen (groep 3/4) en het schoolkamp.  



Algemene informatie

Meer weten? 
Kijk op 

onze site!

Richtlijnen verlofbuiten schoolvakanties
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maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag

Ziekmeldingen doorgeven:
dagelijks tussen 08.15 en 08.25 uur dewijngaard.accrete.nl038 - 38 67 70 11
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September 2022

Emily en Mason zijn jarig

Kalo is jarig

Liam, Lieke, juf Anna, Suus 
en juf Hendrina zijn jarig

Sarah is jarig meester Aart en Devinn 
zijn jarig

Mux is jarig

Boris is jarig

Thijmen en Casper zijn jarig

juf Marianne is jarig

Aaron en Aron zijn jarig

Verwachtingsgesprekken 

Victoria, Vigo, juf Anne en 
juf Fleur zijn jarig

Feline is jarig

Lukas en juf Janine zijn jarig

Jade en Julius zijn jarig

Jade en Lucas zijn jarig

Jaylani is jarig

Katelynn is jarig

Kaj en Zoe zijn jarig

Viering groep 5

Eerste schooldag

Viering groep 7

Gijs is jarig

Verwachtingsgesprekken

Lara en Youp-Jan zijn jarig

Maylin is jarig

Isa is jarig

1

vrijdag zaterdag zondag

September 2022

Emily en Mason zijn jarig Aaron en Aron zijn 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

Kris is jarig

juf Annet en Aaron zijn jarig

Herfstvakantie Herfstvakantie 

Quinty is jarig

Herfstvakantie 

Julian is jarig

Feline is jarig

juf Alie is jarig

Feline en juf Ragonda 
zijn jarig

Jelte en Elize zijn jarig

Kaj is jarig

begin wintertijd 

Jens, Lotta en Siem zijn jarig

Herfstvakantie 

Guus, Vesper, Tirza en 
meester Henk zijn jarig

Ilse is jarig

alle kinderen om 
12.00 uur vrij 

Emmelie is jarig

Herfstvakantie

Naomi, Gijs en Julian zijn jarig

Dierendag

Annabell is jarig

Herfstvakantie 

Zoë en Yannick zijn jarig

Myrthe en Nox zijn jarig

Marije en Luuk zijn jarig

Ziva en Thijmen zijn jarig

Herfstvakantie 

Jonas en Armani zijn jarig

Liene is jarig

2928 30

  
    Valenthijn, Senn en Cody      zijn jarig

31
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November 2022

Micah is jarig

Siem is jarig

juf Ilse is jarig juf Marieke is jarig Yannick is jarig

Lotte is jarig

Delano, en juf Yvet zijn jarig

Elisa en Matthew zijn jarigVoorlichtingsavond VO

10-minutengesprekken 

Guus is jarig

Ruben is jarig

Lize, Flora en juf Melissa zijn 
jarig

meester Bas is jarig

Maud en Noud zijn jarig

Viering groep 3

Isa, Hugo en Sara zijn jarig

Viering groep 6

10-minutengesprekken 

juf Amanda, Isabel en juf 
Lucia zijn jarig

James is jarig

321

vrijdag zaterdag zondag

November 2022

Micah is jarig Lotte is 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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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

Jenna en juf Jannie zijn jarig

Alle kinderen om 
12.00 uur vrij

Lisa en Ruben zijn jarig 

Kerstvakantie 

Stan is jarig

Kerstvakantie

1e Kerstdag

Kerstvakantie

Silke is jarig

Kerstvakantie

Oudjaarsdag 

Kyan en Yoren zijn jarig

Joren is jarig

Boaz, Jesse en Judah zijn jarig

Kerstvakantie 

Tess en Charlotte zijn jarig

Kerstviering

Kerstvakantie 

Stijn en Davin zijn jarig

Alle kinderen om 
12.00 uur vrij

Skylar, Hannah, Aaron, Lyam 
en Noa zijn jarig

Norah, Vayen en jackie 
zijn jarig

Kerstvakantie 

Noa, Lou en Risho zijn jarig

Sinterklaasfeest

Kerstvakantie

2e Kerstdag

1

28 29 30 31
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Januari 2023

Kerstvakantie

Drie koningen 

Thijs en Raysa zijn jarig

Seth en Ayden zijn jarig

Lana en Noud zijn jarig Vince is jarig

Kerstvakantie 

Nikkie en Mick zijn jarig

Fenne, Tony, Lieke, Flynn en 
Lina zijn jarig

Kerstvakantie

Kerstvakantie 

Hailey en Elin zijn jarig

Sofi e en Lisa zijn jarig

Lotte en juf Mariëlle 
zijn jarig

Kerstvakantie 

Kees, Pepijn, Joris en 
Ashley zijn jarig

Kerstvakantie

meester Matthijs is jarig

Jorn, Liam en conciërge 
Lisette zijn jarig

Kerstvakantie 

Berber is jarig

Mea, Dani en Ziva zijn jarig

Aaron en Julian zijn jarig

Viering groep 2

Kerstvakantie

Amelia en Danika zijn jarig

25 26 27 28 29

  
  

30



maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag

Ziekmeldingen doorgeven:
dagelijks tussen 08.15 en 08.25 uur dewijngaard.accrete.nl038 - 38 67 70 11

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

Loïse en Boaz zijn jarig

Mika is jarig Line is jarig

Angela (administratie) 
is jarig

Mirthe is jarig

Niels, Willemijn, juf Wendy 
en Jente zijn jarig

Bas is jarig

Noah en Jade zijn jarig

Evi is jarigjack is jarig

10-minutengesprekken 

Thijs is jarig

Lilyan is jarig

Alle kinderen om 
12.00 uur vrij

Viering groep 4A

Valentijnsdag 

juf Mariëth en Silvijn 
zijn jarig

Viering groep 4B 

Lenthe is jarig

Voorjaarsvakantie 

juf Margrietha is jarig

Lauren is jarig

Haben en Fenna zijn jarig

10-minutengesprekken 

David en Teun zijn jarig

Voorjaarsvakantie

1 3

vrijdag zaterdag zondag

Februari 2023

Angela (administratie) Bas is 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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Maart 2023

Voorjaarsvakantie 

Charlotte, Hugo, Veerle 
en juf Kim zijn jarig

Jesse en Guus zijn jarig

Lennon is jarig

Luuk is jarig Micha is jarig begin zomertijd

Rens is jarig 

Liese is jarig

Voorjaarsvakantie 

Cindy, Wouter en Jenthe 
zijn jarig

Lissa is jarig

Lynn en juf Esmee zijn jarig

Voorjaarsvakantie 

Rosalina is jarig

Tesse en Silas zijn jarig

Hugo en Novee zijn jarig

Voorjaarsvakantie

Lindsey is jarig

Jaivey, Dex en Berjan zijn jarig

Voorjaarsvakantie 

Veerle is jarig

Arwen is jarig Samuel en Isa zijn jarig

David en Roxanne zijn jarig

Floor is jarig

Judith en chauffeur
Christien zijn jarig

Lucas is jarig

Mehmet en Mine zijn jarig

Viering groep 8

Lian en Milou zijn jarig

Celeste is jarig

Harmen en juf Wilma zijn jarig

Thijmen is 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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April 2023

Goede Vrijdag, 
alle kinderen vrij

Oopjen is jarig

Jackie is jarig

alle kinderen om 
12.00 uur vrij 

Milan is jarig

Amber en Riff zijn jarig

Meivakantie

Boris en Lova zijn jarig

Laurens en Lucas zijn jarig

Meivakantie

Matthias en juf Erika 
zijn jarig

Eerste Paasdag 

Tijs is jarig

Tim en Vienna zijn jarig

Meivakantie 

Sanne is jarig

Willemijn is jarig

juf Hester is jarig

Meivakantie

Koningsdag

Evert en Nathan zijn jarig juf Alice en Eva zijn jarig

Milou en Wiljanne zijn jarig

Meivakantie

Tobias, Noëlle en Rosa zijn 
jarig

Viering groep 1A

juf Esther is jarig

Benthe is jarig

Meivakantie 

Sylthijn, juf Heidi en 
Amélie zijn jarig

Djurre is jarig

Tweede Paasdag, 
alle kinderen vrij 

Joy-Ann, Jasmijn en 
Elisa zijn jarig

Meivakantie 

Benthe, Joep en Bowy 
zijn jarig

26 27 28 29

vrijdag zaterdag zondag

April 2023

Matthias en juf Erika 

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 

Eline is jarig

Jip is jarig

Dag na Hemelvaart 
alle kinderen vrij

Marleen is jarig
Eerste Pinksterdag 

Lone is jarig

Sven en tuinman Thomas 
zijn jarig

moederdag

Roosemarijn en Bram 
zijn jarig

Meivakantie

Dodenherdenking

Nola is jarig

Hemelvaartsdag 
alle kinderen vrij

Sander, Angel en 
Anne -Flor zijn jarig

Maeson en Julian zijn jarig

Meivakantie

Hidde is jarig Noë , juf Linda en juf Anne-
mijn zijn jarig

alle kinderen om 
12.00 uur vrij

Mayah en juf Geralda zijn jarig

Djaiven en Aaron zijn jarig

Meivakantie

Lotte en Rianne zijn jarig

Viering groep 1B

Tamar, Boas en Sjors 
zijn jarig

Milan is jarig

Isa Maria en Nolan jarig

juf Wendi is jarig

Merel is jarig

Tweede Pinksterdag 
alle kinderen vrij

31

Meivakantie 

Adam is jarig

Meivakantie 

Isa is jarig

4321 5 6

Meivakantie 

Sophie is jarig
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Juni 2023

Faya is jarig

Joelle is jarig

studiedag, alle kinderen 
hele dag vrij 

Lieke is jarig

Schoolkamp Evita is jarig Fynn is jarig

Portfolio mee 

Pien en Lynn zijn jarig

Esra, Mees en juf Christa 
zijn jarig

Joep is jarig

interieurverzorgster 
Mensje jarig

Emily is jarig

Fleur is jarig

Vaderdag

Schoolkamp 

Lana en Sam zijn jarig

Ella is jarig Daniël, Tom en Jaïra 
zijn jarig

juf Corine en Daniël 
zijn jarig

Schoolkamp 

meester Jochem is jarig

Nathan is jarig

Ysah is jarig

Ilse is jarig

Fleur en juf Jenneke 
zijn jarig

Senna, Daviano en 
juf Grada zijn jarig

Hugo is 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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Juli 2023

Luuk en Bram zijn jarig

Alle kinderen om 
12.00 uur vrij 

Zomervakantie 

Imma is jarig

Zomervakantie Zomervakantie 

Suze is jarig

Sarah Elisabeth en 
Scottie zijn jarig

Zomervakantie

10-minutengesprekken 

juf Karin is jarig

Schoolreisje

Owen is jarig

Zomervakantie

Michelle is jarig

Sofi e is jarig

Zomervakantie 

Anna, Raoul, Hugo en juf Evita 
zijn jarig

10-minutengesprekken 

Hannah en Jolijn zijn jarig

Joël is jarig

Saar en Jolein zijn jarig

Zomervakantie 

Maxima, Thijn, Thijs en 
Lise zijn jarig

26 27

1

28 29 30

ZomervakantieZomervakantie

Luuk is jarig

Juliëtte is jarig

Cheyenne en juf Niesje zijn 
jarig

  
  

31
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Zomervakantie 

Yora is jarig
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Augustus 2023

Fayenn is jarig

Niels is jarig

Lauren is jarig

Daan is jarig Thomas en Nora zijn jarig

Amadee is jarig

Mikai is jarigVai is jarig

Katelynn is jarig

Matteo is jarig

Benja is jarig

431 2 5 6
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