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Taal is de sleutel tot succes! 
Goed taalonderwijs geeft kinderen succes in de toekomst. Achterstand op het terrein 

van lezen en taal betekent ook moeite met het volgen van de andere schoolvakken. 

Beheersen van taal is van belang om later volwaardig te kunnen participeren in de 

samenleving. Daarom hebben we hier veel aandacht voor woordenschat en technisch- en 

begrijpend lezen. Dit doen we door het lezen en schrijven van verhalen, bibliotheek bezoeken 

en extra taalmomenten. 

Engels & typen
Alle kinderen krijgen vanaf groep 1 Engels. De eerste vier jaar is dit onder leiding van een native 

speaker. In groep 7/8 krijgen kinderen de waardevolle kans om onder schooltijd kosteloos een offi cieel 

typevaardigheidsdiploma te behalen.

Peuteropvang
We bieden peuteropvang (voorheen peuterspeelzaal).

Kinderen van 2 tot 4 jaar zijn van harte welkom om samen met nieuwe vriendjes en vriendinnetjes 

spelenderwijs te worden voorbereid op de basisschool. Binnen de peuteropvang gelden dezelfde 

kernwaarden en ‘Kanjerprincipes’ als in de school. Hierbij wordt gezorgd voor een sfeer van veiligheid, 

vertrouwen en ontspanning. Alle kinderen zijn welkom bij de Peuteropvang, ook kinderen die (later) niet 

naar scholen van Accrete gaan.

Het Kindcentrum is onderdeel van de 16 kindcentra van de stichting Accrete voor christelijk onderwijs en 

kinderopvang.

“Fijn dat je er bent!”
zeggen we tegen alle kinderen. Kinderen vanuit verschillende 
achtergronden, culturen en religies zijn welkom. De kernwaarden van 
ons Kindcentrum zijn: Ik voel me goed, ik hoor erbij, ik doe mee en ik 
kan het.

Welkom...

Identiteit
We leren onze kinderen te ontdekken hoe talentvol zij zijn. De liefde te zien in henzelf, in 

anderen en in wat er om hen heen gebeurt en daarbij ook aandacht en respect te hebben 

voor wereldgodsdiensten. Het team werkt vanuit de Bijbelse visie, dat God kinderen altijd 

lief heeft en wil laten groeien. 

Kanjerschool
Er kan pas goed geleerd worden wanneer er een goede sfeer is op school en de kinderen 

leren op zichzelf te vertrouwen. 

We zijn een offi ciële ‘Kanjerschool’. Hierbij staan de kanjerprincipes centraal:

• We vertrouwen elkaar

• We helpen elkaar

• We werken samen

• We hebben plezier

• We doen mee

Ons onderwijs
Ieder kind verdient de aandacht die het nodig heeft. Bij ons kunnen kinderen leren in eigen 

tempo en op eigen niveau. Kinderen die school te gemakkelijk vinden dagen we extra uit 

door een ‘Plusklas’ te bieden en kinderen die tegen moeilijkheden aanlopen geven we extra 

aandacht, onder andere door de ‘Praktijkklas’. 
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Kindcentrum Willem Alexander
Adm. De Ruyterstraat 6
8331 RV Steenwijk

Telefoon:  0521 - 51 27 31
E-mail:    kindcentrumwillemalexander@accrete.nl 
Website: willemalexander.accrete.nl 
Facebook:  Kindcentrum Willem Alexander

Handige adressen

Directeur
Bianca van Staalduinen

Peuteropvang
Locatiemanager
Marjan van de Brake  marjanvandebrake@accrete.nl
M: 06 - 12 12 04 46 / 0521 - 72 59 25 
peuteropvangwillemalexander@accrete.nl

Medezeggenschapsraad
Leerkrachten: 
Sabine Schelhaas - Schipper
Ilse Meijer - Tissingh 
Ouders:
Renate de Ruiter  
Moniek Kayabal

Oudercommissie 
Mariëlle Spijkerman

Leerkrachten 
Jack Engelen   jackengelen@accrete.nl
Sabine Schelhaas - Schipper sabineschipper@accrete.nl
Ilse Meijer – Tissingh  ilse@accrete.nl
Marit Gooijer – Verweij  maritverweij@accrete.nl 
Annamaria Muurling  annamariamuurling@accrete.nl  
Jasper Rozendom   jasperrozendom@accrete.nl

Pedagogisch medewerkers
Patricia Koelewijn – Duvaloois patriciakoelewijn@accrete.nl 
Noortje Haaksema  noortjehaaksema@accrete.nl

Onderwijsassistent
Leonora de Vries - Warkor  lwarkor@accrete.nl 
Noortje Haaksema  noortjehaaksema@accrete.nl 
Kitty Drenth   kittydrenth@accrete.nl

Klassenassistent 
Els de Lange – Docter  elsdelange@accrete.nl 

Intern begeleider
Bertine Paulus

Administratief medewerker
Inge Hendriks   ingehendriks@accrete.nl 

Interne vertrouwenspersoon 
Ilse Meijer - Tissingh  ilse@accrete.nl 
Tel: 06 – 31 24 20 04

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

ICT-er
Jack Engelen   jackengelen@accrete.nl 

Logopedie
Lisanne de Boer    

Jeugdverpleegkundige
Sjoukje Huisman

Native speaker Engels
Elaine O’ Flynn
   
Conciërge
Wilco Noorman   wilconoorman@accrete.nl 

BHV
Alle teamleden zijn in het bezit van het BHV certifi caat en kunnen hulpverlening bieden.

Rekeningnummers
Ouderrekening  NL51RABO 0361 270 399
Schoolrekening  NL05RABO 0322 078 474

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

Even voorstellen

Groep 1-2

Groep 3-4

Groep 5-6a

Groep 5-6b

Groep 7-8
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Peuteropvang Schooltijden
Peuteropvang
We bieden peuteropvang, voorheen peuterspeelzaal genoemd. Alle kinderen van 2 tot 4 jaar 

zijn van harte welkom, ongeacht naar welke school ze daarna gaan. Op de peuteropvang 

worden de kinderen spelenderwijs goed voorbereid op de basisschool, leren ze om van huis 

te zijn en spelen ze met nieuwe vriendjes. 

We zijn 5 dagen per week geopend, je ontvangt kinderopvangtoeslag, ook wanneer je niet 

werkt kun je meestal een tegemoetkoming van de kosten krijgen. Van harte welkom!

Aanmelding
Er kan altijd een gesprek worden aangevraagd om vrijblijvend kennis te maken. Dit kan via: 

kindcentrumwillemalexander@accrete.nl of 

peuteropvangwillemalexander@accrete.nl of 

telnr.: 0521 - 72 58 15

De schooltijden voor alle groepen
Wij hanteren op school een continurooster. Dit houdt in dat er vijf gelijke schooldagen zijn 

met gelijke tijden. Elke dag beginnen we om 8.30 uur en eindigen om 14.15 uur. Tussen de 

middag blijven de kinderen op school. Er wordt samen met de kinderen op school gegeten.  

De kinderen kunnen ’s morgens vanaf 8.15 uur op het schoolplein spelen onder toezicht van 

een pleinwacht. Om 8.25 uur gaat de 1e bel, het teken om naar binnen te gaan. Om 8.30 

uur beginnen de lessen.

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

De ochtendpauze is van 10.15 – 10.30

De middagpauze is van  12.00 – 12.45 

Gymnastiekrooster

Dinsdag   08.30 – 12.00

Donderdag  08.30 – 12.00

De gymlessen van groep 1 t/m 8 worden gegeven in 

de gymzaal van het multifunctioneel centrum De Zuidwester.
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Vakantierooster
Verzuim
Wanneer kinderen niet kunnen komen dan verwachten wij vóór 8.30 uur een telefoontje. 

Missen wij een kind bij de ochtendkring dan bellen we de ouders. Elke dag wordt in de groep 

het verzuim genoteerd. Bij veelvuldig ongeoorloofd verzuim wordt de leerplichtambtenaar 

ingeschakeld.

Bezoek huisarts, tandarts en specialist graag buiten de 

reguliere schooltijden plannen. Voor overige gevallen dient u tijdig schriftelijk een aanvraag 

bij de directie van de school in te dienen, meer informatie hierover vindt u op de website bij 

richtlijnen verlof buiten schooltijden.

Verjaardagen
Jarige kinderen mogen in hun eigen klas een gezonde traktatie uitdelen. Bij de leerkracht kan 

informatie worden opgevraagd m.b.t. allergieën, dieet- of geloofsvoorschriften van kinderen.  

Fietsregels 
De kinderen komen zoveel mogelijk lopend naar school. 

Kinderen, die aan de ‘andere’ kant van de Gasthuislaan wonen of bij Kanaalstraat, 

Tuk, Zuidveen of elders mogen met de fi ets komen. Fietsen worden in de 

fi etsenstalling geplaatst. 

Gymkleding
Groep 3 t/m 8: sportkleding met gymschoenen zonder zwarte zolen 

die buiten niet gebruikt zijn. 

Groep 1/2: gymschoenen zitten in een tas. Kinderen dragen schoenen 

die ze zelf gemakkelijk uit en aan kunnen doen. 

Daarnaast is het wenselijk dat de kinderen gemakkelijke 

kleding dragen. Wanneer kinderen geen gymspullen bij zich hebben 

kunnen ze niet meedoen.

Goed om te weten
Herfstvakantie     17 oktober t/m 21 oktober

Vrijdagmiddag voor de kerstvakantie  23 december

Kerstvakantie     26 december 2021 t/m 8 januari 2022

Voorjaarsvakantie     25 februari t/m 5 maart

Goede Vrijdag + Tweede Paasdag   7 april t/m 10 april

Meivakantie incl. konings- en bevrijdingsdag  22 april t/m 7 mei

Hemelvaartsdag + vrije dag   18 en 19 mei

Pinksteren     29 mei

Vrijdagmiddag voor zomervakantie   21 juli

Zomervakantie     22 juli t/m 3 september

Studiedagen

14 november 2022: kinderen vrij

20 januari 2023: kinderen vrij

17 maart 2023: kinderen vrij

16 juni 2023: kinderen vrij
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Sociale Media
We gebruiken Klasbord (alleen ouders/verzorgers kunnen zich daarvoor aanmelden) en Facebook. Ons 

Facebook-account is: Kindcentrum Willem Alexander. 

Fotograaf
Elk jaar komt aan het begin van het schooljaar de fotograaf schoolfoto’s maken. 

Gebruik mobiele telefoons 
Het gebruik van mobiele telefoons onder schooltijd is niet 

toegestaan. In geval van calamiteiten kunnen kinderen gebruik maken van de telefoon op school. 

Communicatie
Een open communicatie met alle betrokkenen binnen en buiten het Kindcentrum staat bij ons 

centraal. We staan open voor opmerkingen, vragen en het geven van complimenten!

Digitale nieuwsbrief
We hebben een digitale nieuwsbrief: ‘Het Kanjer journaal’, een website en Facebook. Het 

Kanjerjournaal verschijnt gemiddeld 1x in de 2 weken. Opgeven moet via de website.

Contact met de leerkracht 
Schoolse aangelegenheden kunt u voor of na schooltijd met de leerkracht van uw kind 

bespreken. Alleen in dringende gevallen kan de leerkracht onder lestijd gebeld worden.

Huisbezoek en 10-minutengesprek
Er is vier keer de gelegenheid om de leerkracht te spreken op de 10-minutengesprekken. Vanaf 

groep 5 is het kind ook aanwezig bij deze gesprekken. Om het contact tussen leerkrachten, 

ouders en kinderen zo optimaal mogelijk te laten verlopen worden er door de leerkrachten 

ook huisbezoeken gedaan. Ook is er een kennismakingsbezoek door de leerkracht van groep 

1 voordat een kind op school komt. De leerkracht van groep 8 heeft intensief contact met de 

ouders en leerlingen in de vorm van startgesprekken (september), huisbezoeken (december) 

en niveau- en school keuze-gesprekken

(februari). Tijdens deze ontmoetingen wordt gepraat over de resultaten van de afgelopen 

jaren, de CITO 

midden groep 8 toetsen, het voortgezet onderwijs en de Centrale Eindtoets. Na de afname 

van de eindtoets vinden de eindgesprekken (mei) plaats.

Parnassys
Parnassys is een digitaal administratiesysteem waarin (toets)gegevens van de kinderen 

staan. Via het ouderportaal kunnen ouders meekijken naar de vorderingen van hun kind(eren).

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

de app van Kidskonnect. 
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Rapport
In het rapport staan de vorderingen van de kinderen. De rapporten worden dit jaar meegegeven in 

februari en één week voor de zomervakantie.

Ouderavonden
Aan het begin van het schooljaar is er een algemene ouderavond voor alle ouders. Deze avond is erg 

belangrijk om te weten hoe wij werken en wat we gaan doen met de kinderen. Andere ouderavonden 

worden op verzoek van ouders georganiseerd of gaan over onderwerpen uit het schoolplan 2019-2023.

Onderwijs –  Taal is de sleutel tot groei
De kinderen doen aan diverse leesprogramma’s mee zoals Opstap, Overstap. Ouders worden betrokken 

bij het begeleiden van hun kinderen bij deze leesprogramma’s. 

Schoolbibliotheek
In samenwerking met de bibliotheek van Steenwijk heeft de school een schoolbibliotheek waar kinderen 

leesboeken lenen voor in de groep.

Engels
Als Early Bird-school willen we onze kinderen graag in contact brengen met de Engelse taal, omdat deze 

in de samenleving een belangrijke rol speelt. In de groepen 1 t/m 8 krijgen de kinderen Engelse les. 

De groepen 1 t/m 5 krijgen Engelse les van een Native Speaker. De groep 6 t/m 8 maken gebruik van een 

Engelse methode.

Computers
De computer heeft een belangrijke ondersteunende functie in het onderwijs. De school beschikt over 

programma’s die bij vele vak- en vormingsgebieden kunnen worden ingezet. De school beschikt over een 

netwerk met daarin opgenomen digitale schoolborden. Voor alle leerlingen vanaf groep 3 t/m 8 is een 

notebook/laptop beschikbaar. Daarnaast hebben we enkele tablets voor de leerlingen in de groepen 1 en 

2 beschikbaar.

Bewegen
In de groepen 1/2 wordt dagelijks aan bewegingsonderwijs gedaan. Zowel in de klas als op het plein als 

ook in het speellokaal. In de groepen 3 t/m 8 wordt ernaar gestreefd om twee klokuren gymles in de 

week te geven. Deze lessen worden verzorgd door onze gymleerkracht.   

Gezonde school
Werken aan gezondheid op school loont. Het draagt bij aan betere schoolprestaties, minder schooluitval 

en een gezondere leefstijl. Zo zorgen we voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, 

een fris klimaat én heeft de school aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van haar 

leerlingen. We vinden het dan ook belangrijk dat de kinderen tijdens de pauzes gezonde voeding bij zich 

hebben. 
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NT2-cursus 
Ouders en andere belangstellenden kunnen binnen ons gebouw een NT2-cursus volgen. Tijdens de lessen 

kunnen kinderen tot 4 jaar opgevangen worden.     

Onderwijs thuis en huiswerk 
Met behulp van diverse computer-programma’s voor taal, rekenen, spelling en typen kunnen de kinderen 

thuis ook werken aan het verbeteren van hun vaardigheden. Leerkrachten kunnen hun ontwikkeling hierin 

vanuit school volgen. Vanaf groep 3 wordt regelmatig huiswerk meegegeven.

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.geschillencommissiesbijzonder-onderwijs.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
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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 ouder- en 2 uit de personeelsgeleding. In de praktijk komt het 

erop neer dat ze adviseren over beleid op schoolniveau. De directeur kan op uitnodiging de 

vergadering bijwonen. De notulen van de laatstgehouden MR-vergadering liggen altijd ter 

inzage op het Kindcentrum. Ouders zijn van harte welkom om de vergadering bij te wonen.

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. Een ieder die de statuten van Stichting PCO 

Accrete onderschrijft of ermee kan instemmen kan lid worden. 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 OC 

worden voor een periode van 4 jaar benoemd. Ouders zijn van harte welkom om de vergadering bij te 

wonen.  Samen vergaderen De geledingen van de OC en MR vergaderen waar mogelijk gezamenlijk. 

Samen vergaderen 
De geledingen van de OC en MR vergaderen waar mogelijk gezamenlijk. 

Leerlingenraad
De leerlingenraad bestaat uit leerlingen van groep 6 t/ m 8. Leerlingen solliciteren naar een functie 

binnen de leerlingenraad. Eén van de leden is voorzitter en één is notulist. Eens per 6 weken wordt er 

vergaderd over allerlei onderwerpen binnen de school waar ook leerlingen hun inbreng kunnen hebben. 

De leden van de leerlingenraad bespreken dit weer in alle groepen, waarna er een besluit komt. De 

leerlingen worden tijdens het vergaderen ondersteund door de directeur.

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 6 keer per jaar in 

samenwerking met het schoolteam. 

Hulpouders 
Om de effectiviteit van het onderwijskundig en pedagogisch programma te vergroten zijn er momenten 

waarop wij een beroep op u als ouder doen. Zonder uw hulp zijn veel activiteiten, zoals vervoer, 

schoonmaken etc. niet uitvoerbaar.

Klassenouder
Elke groep heeft een klassenouder. Deze ouder is voor leerkrachten en ouders het aanspreekpunt voor 

als er iets geregeld moet worden. Het gaat hierbij om praktische zaken zoals vervoer regelen voor een 

excursie.

Luizenteam
Na elke vakantie van een week of meer worden alle kinderen door ‘het luizenteam’ gecontroleerd. Als er 

iets gevonden is bij uw kind wordt u daarvan op de hoogte gebracht.
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Financiele zaken, 
GGD & logopedie

Ouderbijdrage
Om alle activiteiten, die behoren bij het schoolprogramma te kunnen bekostigen wordt een 

verplichte bijdrage gevraagd voor het kleuterfeest (groep 1/2), de schoolreis (groep 3 t/m 6), 

het schoolkamp (groep 7/8), Sinterklaas en het vieren van de christelijke feesten. Daarnaast 

is het mogelijk een vrijwillige bijdrage te doen voor enkele andere activiteiten. In september 

ontvangt elke ouder hierover een brief. De verplichte en vrijwillige bijdragen zijn vastgesteld 

door de MR. 

  
Schoolreis en -kamp 
Aan het eind van het schooljaar gaan de kinderen van de groepen 1 t/m 6 op schoolreis. 

Groep 7/8 gaat aan het eind van het schooljaar op schoolkamp. U heeft de mogelijkheid om 

in termijnen te betalen.

GGD Onderzoeken
De afdeling Jeugdgezondheidszorg van GGD IJsselland doet gezondheidsonderzoeken als 

kinderen 5-6 jaar (ongeveer groep 2) en 10-11 jaar (groep 7) oud zijn. Daarnaast komen 

ze in groep 8 een keer op school om voorlichting te geven over een gezonde leefstijl.  

De schoolverpleegkundige houdt regelmatig spreekuur binnen het Kindcentrum. Data staan 

vermeld in het Kanjerjournaal of u krijgt bericht van de leerkracht.

Schoollogopedie
De kinderen van groep 1/2 worden in september/oktober onderzocht door de logopedist. 

Deze heeft op bepaalde tijden spreekuur onder schooltijd. Wekelijks is onze logopedist op 

school aanwezig om met kinderen, die dat nodig hebben aan het werk te gaan.

Vieringen en feesten
Startdienst/schoolkerkdienst
Kanjeropening

Kerst en Pasen
Met kerst is er een gezamenlijke viering. Met Pasen houden we op ‘Witte Donderdag’ een 

paasviering.

Verjaardagen kinderen en personeel
Als een kind jarig is mag hij of zij trakteren op school. De verjaardagen van de leerkrachten 

worden gezamenlijk op school gevierd. Op deze dag hoeven de kinderen niets anders mee te 

nemen dan een stralend humeur en mogen ze eventueel verkleed naar school.

Sinterklaas 
Elk jaar komt Sinterklaas bij ons op het Kindcentrum. Het is elke keer weer een verrassing op 

welke wijze hij arriveert. Vooral in groep 1, 2 en 3, brengt hij een speciaal bezoek. 

In de bovenbouw groepen maken we een surprise en gedicht voor elkaar. 

Afscheid groep 8
Aan het einde van de basisschool nemen we uitgebreid afscheid van de kinderen van groep 

8. Zij spelen voor de andere kinderen en hun ouders, familie en vrienden een afscheidsavond.  

V
ieringen en feesten

Fi
na

nc
ie

le
 z

ak
en

, G
G

D
 &

 lo
go

pe
di

e



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



Draai het boek om 

voor de informatiegids
Draai het boek om 

voor de informatiegids

Jaarkalender 2022 - 2023
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September 2022

Devan jarig

Dag van de leidster

Jenz jarig

Salah jarig Jahvon jarig

Joey jarig

Ayani jarig

juf Noortje jarigKanjerjournaal

Kanjerjournaal

Rahaf jarig

Startgesprekken 
groep 1 t/m 8

Startgesprekken 
groep 1 t/m 8 

Informatieavond ouders

Burak jarig

Nisanur jarig

Kinderpostzegels

Shermana jarig

Startgesprekken 
groep 1 t/m 8

Yasin jarig

Prinsjesdag

Kanjerjournaal

Luizencontrole

Startgesprekken 
groep 1 t/m 8

Egbert jarig

Start schoolfruit 
(t/m 10 febr)

1

vrijdag zaterdag zondag

September 2022

Devan jarig juf Noortje 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

Kinderboekenweek

Herfstvakantie Herfstvakantie

Meester Sven jarig

Herfstvakantie

Kinderboekenweek

Willem jarig

Kinderboekenweek

Wintertijd 

Mace jarig

Kinderboekenweek 

Kanjerjournaal

Herfstvakantie

Dag van de leerkracht

Kinderboekenweek

Nicolai jarig

Bisan jarig

Kinderboekenweek

Kinderboekenweek 

meester Wilco jarig

Herfstvakantie 

Jay jarig

Sophie jarig

Dierendag

Kinderboekenweek

Herfstvakantie

Rayviëne jarig

Jasmijn jarig

Kinderboekenweek 

juf Patricia jarig

Herfstvakantie 

Waleed jarig

Luizencontrole

2928 30

  
    Nina jarig

31
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November 2022

Week van de 
mediawijsheid 

Willijah jarig

Sint Maarten

Juf Kitty jarig

Valentijn jarig

Jaivy jarig

Week van de 
mediawijsheid

Week van de 
mediawijsheid

Week van de 
mediawijsheid

Kerkschoolgezinsdienst

Kanjerjournaal

Kanjerjournaal

10 minutengesprekken

Dankdag

Anna jarig

Week van de 
mediawijsheid

Week van de 
mediawijsheid 

Justin jarig

10 minutengesprekken

Hadil jarig

Week van de 
mediawijsheid 

Rosalie jarig

10 minutengesprekken

Week van de 
mediawijsheid

Studiedag (kinderen vrij)

10 minutengesprekken

Bentley jarig

321

vrijdag zaterdag zondag

November 2022

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?



maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag

Ziekmeldingen doorgeven:
dagelijks tussen 08.15 en 08.25 uur willemalexander.accrete.nl0521 - 51 27 31
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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

Özcan jarig

Leerlingen 12.00 uur vrij Kerstvakantie Kerstvakantie

1e Kerstdag

Kerstvakantie

Jace jarig

Mert jarig

Kerstvakantie

Oudjaarsdag 

Joël jarig

Fayenne jarig

juf Inge jarig

Helena jarig

kanjerjournaal

Kanjerjournaal

Kerstviering

Leontien jarig

Kerstvakantie

Meester Jasper jarig

Foute kersttruiendag

Kerstvakantie

Anniesha jarig

Kerstvakantie

Sinterklaasviering

Gino jarig 

Kerstvakantie

2e Kerstdag 

Antonia jarig

1

28 29 30 31



maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag

Ziekmeldingen doorgeven:
dagelijks tussen 08.15 en 08.25 uur willemalexander.accrete.nl0521 - 51 27 31

  
    Asli jarig
    Nationale voorleesdagen
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Januari 2023

Kerstvakantie

Drie koningen

Studiedag (kinderen vrij) Dané jarig Django jarig

meester Jack jarig

Nationale voorleesdagen

Kerstvakantie

Nationale voorleesdagen

Kerstvakantie

Kerstvakantie

juf Leonora jarig

Nationale voorleesdagen

Kanjerjournaal

Kanjerjournaal

Nationale voorleesdagen

Kerstvakantie Kerstvakantie

Limar jarig

Jayden jarig

Kerstvakantie

Juf Annamaria jarig

Jade-Ashley jarig

Kerstvakantie

Luizencontrole

25 26 27 28 29

  
  Nationale voorleesdagen

30
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Februari 2023

Nationale voorleesdagen

Einde schoolfruit 

Eerste rapport mee

Eva jarig

Bailey jarig

juf Els jarig

Nationale voorleesdagen Nationale voorleesdagen

Mustafa jarig

Nationale voorleesdagen

Adam jarig

10-minutengesprekken

Kanjerjournaal

Nationale voorleesdagen

Kanjerjournaal

10-minutengesprekken10-minutengesprekken en 
defi nitieve adviesgesprek 
groep 8 

Valentijnsdag

Voorjaarsvakantie

10-minutengesprekken en 
defi nitieve adviesgesprek 
groep 8

Giancarlo jarig

Voorjaarsvakantie

1 3

vrijdag zaterdag zondag

Februari 2023

Nationale voorleesdagen 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 

Tijs jarig

Tamar jarig

Studiedag (kinderen vrij)

Juf Aliejet jarig

Week van de 
Lentekriebels 

Patricia (schoonmaak) jarig

Harm jarig

Zomertijd

Voorjaarsvakantie Voorjaarsvakantie 

Hailey jarig

Voorjaarsvakantie

pannenkoekdag

Week van de 
Lentekriebels

Voorjaarsvakantie 

Massa jarig

Romano jarig

Dyon jarig

Biddag Kanjerjournaal

Week van de 
Lentekriebels

Grote rekendag

Week van de 
Lentekriebels 

Ronaldo jarig

juf Marit 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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April 2023

Goede Vrijdag

Mika jarig

Koningsspelen

Suikerfeest

Meivakantie

Jaimey jarig

Meivakantie

Jesslyn jarig

Sylvano jarig

Eerste Paasdag

Meivakantie

Kanjerjournaal

Merve jarig

Meivakantie

Koningsdag 

juf Ilse jarig

Schoolvoetbal jongens Paasviering

Kanjerjournaal

Schoolvoetbal meisjes

Meivakantie

Robbie jarig

Meivakantie 

Klaas jarig

Brayan jarig

Tweede Paasdag

Liam jarig

Meivakantie

26 27 28 29

vrijdag zaterdag zondag

April 2023

Jesslyn 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

Dag na Hemelvaart

Eerste Pinksterdag

Luna jarig Moederdag

Meivakantie

Dodenherdenking

Hemelvaartsdag 

Elisa jarig

Kanjerjournaal

Meivakantie

Kanjerjournaal

Jayden jarig

Willem Alexanderfeest

Schoolkamp groep 7/8

Meivakantie 

Huda jarig

Schoolkamp groep 7/8

Sham jarig

Luizencontrole

Jayvano jarig

Tweede Pinksterdag

31

Meivakantie Meivakantie 

Emely jarig

4321 5 6

Meivakantie 

Zaïd jarig

Zain jarig
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Juni 2023

Schoolkamp groep 7/8

Dailey jarig

Studiedag (kinderen vrij)

Mililani jarig

Vaderdag 

Vichenzo jarig

Schoolkamp groep 7/8

Kanjerjournaal

Bahr jarig

Sama jarig

Avondvierdaagse Avondvierdaagse 

Kanjerjournaal

Jade jarig

Aiden jarig

Offerfeest

Avondvierdaagse 

Djaylina jarig

Gina jarig

Avondvierdaagse

Aleida 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

Schoolreisje groep 1 t/m 6

Tweede rapport mee

Robbie jarig

Zomervakantie start 
om 12.00 uur 

Jubeldag

Zomervakantie 

Anlida jarig

Juf Bianca jarig

Zomervakantie Zomervakantie 

10-minutengesprekken

\Kanjerjournaal

William jarig

Verklassen

Jademely jarig

Amaya jarig

Zomervakantie

10-minutengesprekken

Zomervakantie

10-minutengesprekken

Afscheidsavond groep 8

Zomervakantie 

Sylvana jarig

10-minutengesprekken

Zomervakantie 

Albert jarig

juf Sabine jarig

26 27

1

28 29 30

ZomervakantieZomervakantie

Aimee jarig

  
  

31

  

3131313131

Zomervakantie
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Augustus 2023

Juf Bertine jarig

431 2 5 6

7




