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voorwoord

Beste ouders en/of verzorgers,

Voor u ligt de jaarkalender van CBS de Regenboog in Bedum. In deze kalender vindt u de meest 
belangrijke informatie voor het schooljaar 2020-2021. De jaarlijkse informatie hebben we gebundeld 
tot een kalender. Deze kalender kunt u thuis ophangen en een opvallende plek geven. 

Mocht u meer informatie willen over onze school, dan verwijs ik u naar onze website. Daar is ook de 
uitgebreide versie van de schoolgids te lezen en eventueel te downloaden.

Onze nieuwsbrief wordt maandelijks via social schools aan alle ouders verzonden. Zo nodig zullen wij
u vaker berichten. Via social schools zal iedere week ook door de leerkrachten van uw kind(eren) 
groepsspecifieke informatie met u gedeeld worden. 

We hopen dat u veel plezier zult hebben van de kalender. Mocht u ondanks onze zorgvuldigheid 
iets missen of onjuistheden tegenkomen, dan vragen wij u vriendelijk dit door te geven bij de 
administratie.

Wij wensen u en uw kind(eren) een goed nieuw schooljaar toe!

Met vriendelijke groet,

Team CBS de Regenboog

ContaCtgegevens

CBS de Regenboog
Schoolstraat 12 - 9781 JN Bedum
Tel: 050-3012724 
E-mail: regenboogbedum@vcpong.nl 

www.regenboogbedum.vcpong.nl

BereikBaarheid administratie 

Op dinsdag en donderdag.

Tekst kalender: Tineke Huisinga
Vormgeving kalender: Tamara van Dijk



visie & missie

Waar Wij voor staan 
Vanuit onze onderwijskundige visie willen we op CBS de Regenboog kinderen uitdagen om hun 
talenten te benutten en te ontwikkelen. Hiervoor is een rijke leeromgeving gecombineerd met 
duidelijke structuur nodig.  Wij willen een prettige leer-, werk- en speelomgeving creëren, waarin 
veiligheid, plezier en geborgenheid centraal staan. Door de positieve benadering en het geven 
van gerichte complimenten werken we aan een gedragsontwikkeling. We willen de kinderen leren 
verschillen te respecteren. Het accepteren van elkaar zoals we zijn en het rekening houden  
met elkaar, vinden we belangrijk. Vanuit onze levensbeschouwelijke visie stimuleren we het 
nadenken over het leven vanuit een Christelijke basis. We willen samen kunnen lachen, huilen, 
vieren en gedenken. We horen bij elkaar: leerlingen, ouders en leerkrachten.

ontWikkeling
We leven in een tijd waarin alles snel verandert, wat we vandaag leren is morgen al weer 
geschiedenis. Willen we toekomstgericht blijven werken dan moeten we ook kijken wat de kinderen 
in de toekomst nodig hebben. Daarom kijken we naar de vaardigheden waarvan we denken dat er 
steeds meer beroep op gedaan wordt, de zogenaamde 21ste eeuwse vaardigheden. Te denken valt 
hierbij aan: mediawijsheid, ict-vaardigheden, samenwerken, problemen oplossen, communiceren 
etc. Deze competenties verweven we in ons aanbod. We zien hierin ook de basis voor onze 
ontwikkelingen m.b.t. leren op maat en het ontwikkelen van talenten.

De komende jaren willen we o.a. deze ontwikkelingen realiseren op  
CBS de Regenboog:
• Het samenwerken, zelfstandig en groepsdoorbrekend leren in de clusters 1,2,3  

& 4,5 en 6,7,8 neerzetten
• Ontwikkeling thematisch middagprogramma voor alle groepen met inzet van zaakvakken, ict  

en ateliers (talentontwikkeling)
• Het verder uitwerken en inzetten van het digikeuzebord/Snappet/ict-onderwijs voor onderwijs 

op maat. Dat wil zeggen leren aan de hand van ontwikkelingsleerlijnen
• Het eigenaarschap van leerlingen tijdens het leren leren vergroten door het ontwikkelen van de 

executieve functies, dat doen we middels de groeitorens

onze visie staat uitgebreid beschreven in de schoolgids die u kunt lezen  
op www.regenboogbedum.vcpong.nl



schooltijden

sChooltijden
Voor de leerlingen van de groepen 1 t/m 3 geldt dat zij vanaf 8:15 uur in het lokaal mogen worden 
gebracht. De leerlingen van de groepen 4 t/m 7 zullen op ditzelfde tijdstip zelfstandig hun lokaal 
opzoeken. Vanaf 8:20 uur is de leerkracht aanwezig in het lokaal. Wilt u er rekening mee houden dat 
we om 8:30 uur echt met de les beginnen? 

Groep 8 start met hun les om 8:15 uur. De leerlingen mogen vanaf 8:05 uur zelfstandig naar binnen 
gaan. De leerkrachten zijn vanaf 8:10 uur aanwezig in het lokaal. Houdt u er rekening mee dat er 
voor schooltijd geen pleinwacht aanwezig is?

Continurooster & lunChen op sChool
Omdat wij werken met het vijf-gelijke-dagen-model, blijven alle kinderen tussen de middag op 
school lunchen. Hiervoor neemt ieder kind een lunchpakket en drinken mee. Wilt u deze van naam 
voorzien? Het eten en drinken voor tijdens de lunchpauze wordt namelijk ’s morgens door de 
kinderen in een curverbak gedaan, die door de conciërge in de koelkast wordt gezet. Rond lunchtijd 
worden deze bakken weer naar de groepen gebracht. Het eten en drinken voor in de ochtendpauze 
mag in de schooltas blijven zitten.

Van 12:00-12:30 uur is er tijd om pauze te houden. Dit alles gebeurt onder leiding van de leerkracht. 
Ook wordt er buiten gespeeld om weer met nieuwe energie met het middagprogramma te kunnen 
starten. 

opvang
Om ouders tegemoet te komen in de opvang van hun kind(eren) hebben wij vanaf 7:30 uur voor-
schoolse opvang. Wij gaan ervan uit dat uw kind thuis al ontbeten heeft. Als u gebruik wilt maken 
van deze opvang kunt u een mailbericht sturen naar kinder-vreugd@hotmail.com.  Maandelijks krijgt 
u een betaalverzoek voor de onkosten van deze opvang.

Saamn leuk
Saamn leuk bood afgelopen schooljaar buitenschoolse opvang aan in ons gebouw. Vanaf 1 augustus 
zijn zij ook gestart met dagopvang. Voor meer informatie verwijs ik u naar www.saamnleuk.nl of loop 
even bij hen binnen. 



ziekte en verlof

Ziekte van kinderen
Wanneer uw kind door ziekte of andere omstandigheden de school niet kan bezoeken, dan willen 
wij dit graag voor schooltijd van u vernemen. U kunt dit melden via Social Schools, door telefonisch 
contact op te nemen met school, of door een e-mail te sturen naar de leerkracht van uw kind.

verlof aanvragen
In bijzondere gevallen kan de directie verlof verlenen. Daarvoor moet een goede reden zijn. De 
directie is daarbij gebonden aan wettelijke voorschriften. Daarnaast heeft uw kind recht op verlof 
bij familieomstandigheden zoals een jubileum of overlijden van een familielid. Via de website kunt u 
een formulier downloaden om verlof aan te vragen. Deze is ook verkrijgbaar bij de administratie. Het 
verlof graag bijtijds en schriftelijk aanvragen via de administratie of directie.

Het bezoeken van artsen, tandartsen, huisartsen en specialisten verzoeken wij u zoveel mogelijk 
buiten de schooluren te regelen, zodat uw kind niet onnodig lessen mist. Lukt dit niet, dan graag 
tijdig en schriftelijk melden bij de groepsleerkracht.

Voor meer informatie over dit onderwerp verwijs ik u naar de schoolgids.



groepsindeling

Tineke H. Tineke H.   Tineke H. 

Ilse  Ilse  Ilse 

OB coördinator: Miriam  |  MB coördinator: Margreeth  |  BB coördinator: Remco

GROEP MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG  VRIJDAG

1GE Gea Gea Elly Elly  Elly

1/2 JU Jeanette Jeanette Ukelien Ukelien  Ukelien 

2 MY Miriam Miriam Miriam Ybeline  Ybeline  

3 RW  Romy Romy Romy / Will  Will  Will   
   
3 NE Nena Esther Esther Nena  Nena

4 MA Margreeth Margreeth Margreeth Margreeth  Anneke

4/5 TG Tineke J. Tineke J. Gea Tineke J.  Tineke J.

5/6 Ro Robin Robin Robin Robin  Robin

6 Re Remco Remco Remco Remco  Remco

7  TJ Thea Thea Jentiene Jentiene  Thea    
 
8 WA Wim Wim Anneke  Wim  Wim

Torenklas  Anneke

Gym  Gerko (mo) Gerko (mo)   

Intern
begeleider  Marije Marije Esther

Locatie- 
coördinator

Directie

Margriet Wiltjer ( intern begeleidster) 
zal i.v.m. ziekte worden vervangen door 
Marije Boerma ( bovenbouw) en Esther 
Gerssen ( onderbouw)

Lisanne Sinnema heeft dit schooljaar 
al bij ons gewerkt in groep 3 en we zijn 
verheugd te mogen meedelen dat zij het 
zwangerschapsverlof van Nena Slager voor 
haar rekening zal nemen.

In verband met ICT taken zal Remco Kiers 
11 keer dit schooljaar een woensdag 
worden vervangen door Tineke Jager.

Vanaf het tweede helft van het schooljaar 
( 8 feb 2021) zal in groep 3 RW een Lio 
student Lisa Anna Struiving haar eindstage 
bij ons komen doen. Zij is al bekend op 
school, want ze heeft in leerjaar 2019-2020 
eveneens in groep 3 stage gelopen.

Sharon Wouters verzorgt als 
onderwijsassistent de extra ondersteuning 
in de zorg.



gymrooster

08:30       1GE     L
     -
09:15  

09:15     instroom 
     -
10:00 L

Alle leerlingen (m.u.v. groep 1 instroom) krijgen een keer in de week les van de vakleerkracht voor 
gymnastiek. De leerlingen van groep 1 en 2 krijgen de spelles gymnastiek in het speellokaal. De rest 
van de week wordt er ’s morgens buiten gespeeld op het kleuterplein. Bij slecht weer hebben zij binnen 
gym met klein materiaal, spelles, of kleuterdans. De gymtassen van de kleuters blijven op school van 
vakantie tot vakantie. Het is handig wanneer de kleding en schoenen zijn voorzien van naam.

De kinderen van de groepen 3 t/m 8 gymmen in de sporthal tegenover de school aan de 
Schoolstraat. Op het rooster kunt u zien op welk tijdstip de les zal plaatsvinden. Vanaf groep 6 wordt 
er na de gymles gedoucht, dit in verband met de hygiëne. De leerlingen nemen na elke gymles hun 
gymkleren en schoenen mee naar huis.

08:30     1/2JU*     GF
     -
09:10

09:10     2MY       GF
     -
09:50

09:50     3RW       GF
     -
10:30

10:30     3NE        GF
     -
11:10

11:10     4 MA     GF
     -
11:50

Ma    Groep   Di           Groep  Wo    Groep    Do     Groep        Vrij       Groep 

GF: Deze lessen worden verzorgd door onze vakleerkracht Gerko Floor, toestel- of spellessen

L: Deze lessen worden verzorgd door de eigen leerkracht, spellessen

*1/2JU:  Ouders brengen op dinsdag de kinderen naar de gymzaal, de leerkracht brengt de kinderen   
 van de VSO naar de gymzaal. 
*4/5TG:  Ouders brengen op woensdag de kinderen naar de gymzaal, de leerkracht brengt de  
 kinderen van de VSO naar de gymzaal.
4MA en 8WA:  Gerko brengt op dinsdag 4MA en op woensdag 8WA terug naar school
Instroom:  Vanaf januari gymt de instroomgroep ook op maandag en donderdag

08:30     4/5TG*     GF
     -
09:10

09:10     5/6RO     GF
     -
09:50

09:50     6RE         GF
     -
10:30

10:30     7TJ          GF
     -
11:10

11:10     8WA       GF
     -
11:50

08:30        1GE           L
     -
09:15

09:15        1/2JU        L
     -
10:00

10:00        2MY          L
     -
10:45

10:45        3RW          L
     -
11:30

11:30       instroom   L
     -
12:15

08:30      3NE          L
     -
09:10

09:10      4MA         L
     -
09:50

09:50      4/5TG       L
     -
10:30

10:30      5/6RO       L
     -
11:10

11:10      6RE           L
     -
11:50

12:30      7TJ            L
     -
13:20

13:20      8WA         L
     -
14:00



vakantierooster

vakantierooster 2019/2020

HERFSTVAKANTIE 12 OKTOBER T/M 16 OKTOBER 2020

KERSTVAKANTIE 21 DECEMBER 2020  T/M  1 JANUARI 2021 

VOORJAARSVAKANTIE 22 FEBRUARI T/M 26 FEBRUARI 2021

GOEDE VRIJDAG 2 APRIL 2021 

TWEEDE PAASDAG 5 APRIL 2021 

MEIVAKANTIE 26 APRIL T/M 7 MEI 2021

KONINGSDAG 27 APRIL 2021

BEVRIJDINGSDAG 5 MEI 2021

HEMELVAART 13 EN 14 MEI 2021

TWEEDE PINKSTERDAG 23 MEI 2021

ZOMERVAKANTIE 9 JULI T/M 22 AUGUSTUS 2020 

margedagen ( leerlingen vrij)

MARGEDAG ( VCPO) WOENSDAG 7 OKTOBER 2020

MARGEDAG MAANDAG 16 NOVEMBER 2020

MARGEMIDDAG VRIJDAG 29 JANUARI 2021, VANAF 12:00 UUR

MARGEDAG MAANDAG 15 MAART 2021

MARGEDAG DONDERDAG 24 JUNI 2021



het team

Elly Baar Leerkracht groep 1GE e.baar@vcpong.nl
Gea Smid Leerkracht groep 1GE en 4/5TG g.smid@vcpong.nl
Ukelien Reisiger Leerkracht groep 1/2JU u.reisiger@vcpong.nl
Jeanette Hilboezen Leerkracht groep 1/2JU j.hilboezen@vcpong.nl
Ybeline van Aller Leerkracht groep 2MY y.vanaller@vcpong.nl
Miriam Mulder Leerkracht groep 2MY en OB coördinator m.mulder@vcpong.nl
Esther Gerssen Leerkracht groep 3NE e.gerssen@vcpong.nl
Nena Slager Leerkracht groep 3NE n.slager@vcpong.nl
Lisanne Sinnema Leerkracht groep 3NE ( vervanger Nena) l.sinnema@vcpong.nl
Will Beenes Leerkracht groep 3RW w.beenes@vcpong.nl
Romy Mol Leerkracht groep 3RW r.mol@vcpong.nl
Margreeth Tillema Leerkracht groep 4MA en MB-coördinator m.tillema@vcpong.nl
Tineke Jager Leerkracht groep 4/5TG t.jager@vcpong.nl
Robin Rijskamp Leerkracht groep 5/6RO r.rijskamp@vcpong.nl

Remco Kiers Leerkracht groep 6RE en ICT  r.kiers@vcpong.nl
Thea Offringa Leerkracht groep 7TJ  t.offringa@vcpong.nl
Jentiene Knol Leerkracht groep 7TJ  j.knol@vcpong.nl
Wim Beukema Leerkracht groep 8WA  w.beukema@vcpong.nl
Anneke Jansma Leerkracht groep 8, torenklas en BB coördinator a.jansma@vcpong.nl
Gerko Floor Gymnastiekleerkracht  g.floor@vcpong.nl
Margriet Wiltjer Intern begeleider  m.wiltjer@vcpong.nl
Marije Boerma Vervangend IB-er bovenbouw  m.boerma@vcpong.nl
Esther Gerssen Vervangend IB-er onderbouw   m.boerma@vcpong.nl
Ilse Bouwmeester Directeur  i.bouwmeester@vcpong.nl
Tineke Huisinga Locatiecoördinator  t.huisinga@vcpong.nl
Klarinda v.d. Kam  Administratie   regenboogbedum@vcpong.nl
Jannie Stuivenberg Interieurverzorgster  j.stuivenberg@vcpong.nl
Harlien Woldijk Conciërge en interieurverzorgster  h.woldijk@vcpong.nl

Alle teAmleden zijn per mAil of viA sociAl schools bereikbAAr



De Wet Medezeggenschap Onderwijs (WMO) schrijft voor dat iedere school een Medezeggenschapsraad 
(MR) moet hebben. Deze is er om ouders en leerkrachten inspraak te geven in aangelegenheden die 
de school, de ouders en het personeel aangaan. In de praktijk houdt dit in dat het bestuur, voordat zij 
bepaalde besluiten kan nemen, het advies of de instemming van de MR moet vragen. De MR denkt, 
praat en beslist (in bepaalde gevallen) dus mee over zaken die met school te maken hebben.

de mr heeft de volgende Bevoegdheden en taken:
• recht op overleg met bevoegd gezag
• initiatiefrecht
• openheid en onderling overleg
• recht op informatie

de mr van BasissCholen Bestaat uit:
• vertegenwoordigers van de ouders
• vertegenwoordigers van het (onderwijzend) personeel
Beiden zijn in gelijke mate vertegenwoordigd.
De directeur treedt op als adviseur.

oudergeleding    
• Marleen Sietsema, voorzitter    
• Alex Potman
• Milou van Houten    

personeelsgeleding
• Gea Smid
• Ukelien Reisiger
• Will Beenes

medezeggenschapsraad



oUderhUlp & oUderBijdage

aCtiviteitenCommissie
De activiteitencommissie bestaat uit een aantal enthousiaste ouders van onze school. De 
activiteitencommissie helpt bij bijzondere activiteiten, vraagt ouders voor werkzaamheden in en rond 
de school, zoals het LuizenOpsporingsTeam (LOT), het Decoteam, en denkt mee en helpt organiseren 
bij vieringen en festiviteiten.

luiZenopsporingsteam
Wanneer u bij uw kind hoofdluis constateert, wilt u ons dan zo snel mogelijk op de hoogte brengen, 
dan kunnen wij direct actie ondernemen. Er gaat dan een informatiebrief mee naar huis. Na verloop 
van tijd willen we graag vernemen of de hoofdluis weg is. 
Na elke vakantie worden alle kinderen door het LOT gecontroleerd. Meer informatie over het LOT 
vindt u in het protocol op de website.

klassenouders
In iedere groep ondersteunt een klassenouder de groepsleerkracht bij een aantal groepsactiviteiten. 
Hierbij kan onder andere gedacht worden aan het regelen van vervoer naar activiteiten, assistentie 
tijdens projectactiviteiten verlenen etc. De klassenouder verricht de taken altijd onder de 
eindverantwoordelijkheid van de groepsleerkracht.
Aan het begin van het schooljaar kunnen de ouders kenbaar maken dat ze zich eventueel beschikbaar 
stellen voor deze taak. De namen van de klassenouders worden vervolgens aan u kenbaar gemaakt.

ouderBijdrage
Scholen mogen ouders vragen mee te betalen aan bepaalde activiteiten of voorzieningen. Zij vragen 
dan de zogenaamde ouderbijdrage. Deze is bedoeld voor zaken die niet door de overheid worden 
vergoed. Daarbij valt te denken aan Sinterklaas, traktaties bij warm weer en afscheid groep 8. 
De hoogte van de ouderbijdrage wordt in overleg met de ouderactiviteiten-commissie aan het 
begin van het schooljaar bepaald, en wordt daarna met instemming van de Medezeggenschapsraad 
vastgesteld. In de nieuwsbrief worden de bedragen bekend gemaakt. Daarna ontvangt u begeleidend 
schrijven en een betalingsverzoek. Wij vertrouwen erop dat u hieraan wilt bijdragen. Voor nadere 
inlichtingen is de directeur bereid u te woord te staan.



CBS de Regenboog maakt deel uit van de Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs in Noord 
Groningen (VCPO Noord-Groningen). Deze vereniging voert het bestuur over 16 scholen in de 
gemeente Eemsmond, Winsum, de Marne, Bedum en Ten Boer.

het dagelijkse Bestuur Bestaat uit:
Directeur  Secretariaat
Simon van der Wal  Melanie Wieringa en Agaath Vriezema

Orthopedagoog/gz-psycholoog ICT, identiteit, PR, communicatie & AVG
Jannes de Vries Marije Smit

P&O Onderwijs en kwaliteit
Gerard Weitenberg Cor Westerholt

BeZoekadres kantoor 
vCpo noord-groningen
Borgweg 46a, Winsum
Postadres: Postbus 74, 9950 AB Winsum 
Tel: 0595-441733
Email: info@vcpong.nl 
Website: www.vcpong.nl 

raad van toeZiCht (rvt)
René Nicolai, voorzitter: r.nicolai@vcpong.nl
Johan Dusseljee: j.dusseljee@vcpong.nl
Linda Mulder: l.mulder@vcpong.nl

Inspectie van onderwijs: 
www.onderwijsinspectie.nl

vcpo

gmr
De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad 
(GMR) bestaat uit tien leden. Zij worden 
gekozen als vertegenwoordigers van ouders en 
personeel. De GMR adviseert het bestuur en is 
nauw betrokken bij de voorbereidingen van het 
algemene beleid van VCPO Noord-Groningen. In 
de GMR zitten vertegenwoordigers van scholen uit 
de vijf gemeenten. 

Voorzitter: R.J Greven
Personeelsgeleding: A. Wiertsema
Personeelsgeleding:: L. Leeuw
Personeelsgeleding: M. Gerritsen
Oudergeleding: R. Kauw
Oudergeleding: L. Robbe
Oudergeleding: PF. Kaper
Oudergeleding: M. Sietsema



kiva

Op de Regenboog werken we met het antipestprogramma 
KiVa. KiVa is een Fins woord en betekent: voor ieder kind 
een fijne schooltijd. 
Het Finse antipestprogramma KiVa is gebaseerd op jarenlang 
wetenschappelijk onderzoek. Een van de kernpunten van 
KiVa is dat pesten als een groepsverschijnsel wordt gezien. 
KiVa focust niet alleen op de pesters en slachtoffers, maar 
gaat ervan uit dat de hele groep een rol speelt bij het 
pesten. Kinderen pesten bijvoorbeeld om hun populariteit 
in de groep te vergroten. Als de hele groep het pesten 
afkeurt en optreedt tegen de pesters, dan zullen de pesters 
sneller stoppen met pesten. Het beïnvloeden van de groep 
is daarom erg belangrijk voor het succesvol tegengaan van 
pesten op scholen en dat is wat KiVa doet. 

KiVa biedt scholen een aantrekkelijk en gevarieerd 
programma om te werken aan positieve groepsvorming. 
Het preventieve gedeelte bestaat uit onder meer tien 
thema’s, een computerspel voor leerlingen, training 
voor leerkrachten en monitoring. Als pesten of andere 
groepsproblemen zich toch voordoen, is er een specifieke 
aanpak (steungroep aanpak en/of herstelaanpak) met een 
duidelijk stappenplan om het op te lossen. In de nieuwsbrief 
kunt u lezen welk thema in de groepen behandeld wordt en 
welke regels daarbij centraal staan.

Op het plein dragen de leerkrachten een geel KiVa-hesje 
tijdens de pleinwacht om duidelijk zichtbaar te zijn voor de 
kinderen. 



gezonde school

gruitdagen
Groenten en fruit op school, dat is Schoolgruiten. In een goed opvoedingsklimaat hoort een goed 
voedingspatroon. Gezond eetgedrag helpt kinderen lekker in hun vel te zitten, minder snel ziek te 
worden en genoeg energie te hebben voor sport en spel. Groente en fruit spelen daarin een belangrijke 
rol. 

Veel kinderen op onze school nemen fruit mee voor de ochtendpauze. We vragen nu aan alle ouders 
om fruit of groente mee te geven voor de ochtendpauze. In ieder geval op de dinsdagochtend en 
donderdagochtend, want dat zijn onze gruitdagen! We willen u vragen om geen koolzuurhoudende 
dranken mee naar school te geven. Ook vinden we chips of snoep geen pauzehap voor op school. Als 
we samen gezond eten stimuleren we elkaar.

verjaardag vieren en trakteren
Wanneer de kinderen jarig zijn, wordt dit natuurlijk ook op school gevierd. Daar hoort bijna 
vanzelfsprekend een traktatie bij. Op De Regenboog stimuleren we gezonde traktaties. 
Na het trakteren in de groep gaan de kinderen in de pauze naar de andere groepen van de gang. Hier 
worden zij ook gefeliciteerd door de andere leerkrachten.  
Dankzij onze “hoffotografen” krijgen de kinderen op hun verjaardag als cadeautje een leuke foto mee 
naar huis. De groepsleerkracht schrijft hier dan nog een verjaardagswens bij. 

Het kan voor kinderen heel teleurstellend zijn wanneer ze niet voor een feestje worden uitgenodigd. 
Daarom verzoeken wij u vriendelijk om uitnodigingen of kaartjes niet op school uit te delen.



aUgUstUs 2020

MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG/ ZONDAGWEEK 
 

31

32

33

34

35 24 25 26 27 28 29/30

MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG/ ZONDAG

1/2

3 4 5 6 7 8/9

10 11 12 13 14 15/16

17 18 19 20 21 22/23

start nieuw 

schooljaar!



septemBer 2020

MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG/ ZONDAGWEEK 
 

36

37

38

39

40

31 1 2 3 4 5/6

7 8 9 10 11 12/13

14 15 16 17 18 19/20

21 22 23 24 25 26/27

28 29 30

kinderpostzegel 
actie

informatiemoment
alle groepen nieuwsbrief

Bevingsoefening
deze week

start
kinderboekenweek

´en toen?’



oktoBer 2020

MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG/ ZONDAGWEEK 
 

40

 

41

42

 

43

 

44

1 2 3/4

5 6 7 8 9 10/11

12 13 14 15 16 17/18

19 20 21 22 23 24/25

26 27 28 29

nieuwsbrief

margedag
alle leerlingen vrij

herfstvakantie! herfstvakantie! herfstvakantie! herfstvakantie! herfstvakantie! herfstvakantie!

Koffiemiddag 
voor ouders

13:15 - 14:00 uur

30 31/1

rapporten
meer naar huis

afsluiting kinder-
boekenweek

groep 1-3 
oudergesprekken,

groep 4-8 
driehoeksgesprekken

groep 1-3 oudergesprekken,
groep 4-8 

driehoeksgesprekken groep 2 en 7  
screening ggd

 groep 2 en 7  
screening ggd

 groep 2 en 7 screening ggd



novemBer 2020

MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG/ ZONDAGWEEK 
 

45

46

47

48

49

6 7/8

9 10 11 12 13 14/15

16 17 18 19 20 21/22

23 24 25 26 27 28/29

30

sint maarten

2 3 4 5

nieuwsbrief

margedag
alle leerlingen vrij



decemBer 2020

WEEK 
 

49

50

51

52

53

5/6

7 8 9 10 11 12/13

14 15 16 17 18 19/20

21 22 23 24 25 26/27

28 29

1 2 3 4

kerstvakantie! kerstvakantie! eerste kerstdag kerstvakantie! kerstvakantie!

kerstvakantie!

sinterklaasfeest

Koffieochtend ouders
8:30 - 9:15 uur

kerstviering
wandeling 18:30 uur

tweede kerstdag

nieuwsbrief

MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG/ ZONDAG

30 31 1 2/3

nieuwjaarsdag kerstvakantie!

sinterklaas

oudjaarsdagkerstvakantie! kerstvakantie!



janUari 2021

WEEK 
 

1

2

3

4

5

9/10

11 12 13 14 15 16/17

18 19 20 21 22 23/24

25 26 27 28 29 30/31

8

nieuwsbrief

4 5 6 7

nieuwjaarsopening
met de kinderen

nationale 
voorleesdagen

MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG/ ZONDAG

margemiddag
alle kinderen om  

12:00 uur vrij



feBrUari 2021

WEEK 
 

5

6

7

8

9

6/7

8 9 10 11 12 13/14

15 16 17 18 19 20/21

22 23 24 25 26 27/28

5

nieuwsbrief

1 2 3 4

Koffiemiddag ouders
13:15 - 14:00 uur

rapporten 
mee naar huis

MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG/ ZONDAG

oudergesprekken,
groep 8 driehoeks-
adviesgesprekken

oudergesprekken,
groep 8 driehoeks-
adviesgesprekken

voorjaarsvakantie voorjaarsvakantie voorjaarsvakantie voorjaarsvakantie voorjaarsvakantie voorjaarsvakantie



maart 2021

WEEK 
 

9

10

11

12

13

6/7

8 9 10 11 12 13/14

15 16 17 18 19 20/21

22 23 24 25 26 27/28

29 30

53 4

31

deze week
brandoefening

start project

afsluiting project

kerk-school-
gezinsdienst

margedag
alle leerlingen vrij

opa en oma
middag

open huis
voor ouders van 

nieuwe leerlingen

nieuwsbrief

MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG/ ZONDAG

1 2

theorie 
verkeersexamen

groep 7



april 2021 

WEEK 
 

13

14

15

16

17

3/4

5 6 7 8 9 10/11

12 13 14 15 16 17/18

19 20 21 22 23 24/25

26 27 28 29 30

2

meivakantie meivakantie meivakantie meivakantie

Koffieochtend ouders
08:30 - 9:15 uur

iep toets
groep 8

oranjeconcert
18:30 - 19:30 uur koningsspelen

MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG/ ZONDAG

1

meivakantie

koningsdag

nieuwsbrief
goede vrijdag

alle leerlingen vrij pasen

pasen

iep toets
groep 8



mei 2021

MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG/ ZONDAGWEEK 
 

18

19

20

21

22

8/9

10 11 12 13 14 15/16

17 18 19 20 21 22/23

24 25 26 27 28 29/30

31

3 4 5 6 7

kamp groep 8
(ameland)

nieuwsbrief

pinksteren

schoolreisje
groep 1 t/m 7

tweede pinksterdag
alle leerlingen vrij

meivakantie
meivakantie

Bevrijdingsdag
meivakantie meivakantie

meivakantie

dodenherdenking
moederdag

kamp groep 8
(ameland)

hemelvaart
alle leerlingen vrij

hemelvaartweekend
alle leerlingen vrij

avondvierdaagse
Bedum

schoolfotograaf

avondvierdaagse
Bedum

avondvierdaagse
Bedum

avondvierdaagse
Bedum

kamp groep 8
(ameland)



jUni 2021

MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG/ ZONDAGWEEK 
 

22

23

24

25

26

5/6

7 8 9 10 11 12/13

14 15 16 17 18 19/20

21 22 23 24 25 26/27

28 29

1 2 3 4

nieuwsbrief

vaderdag

margedag
alle kinderen vrij

groep 1-3 oudergesprekken,
groep 4-6 driehoeks-

gesprekken,
groep 7 voorlopige 
adviesgesproekken

Koffiemiddag ouders
13:15 - 14:00 uur

rapporten mee
naar huis

30

groep 1-3 oudergesprekken,
groep 4-6 driehoeks-

gesprekken,
groep 7 voorlopige 
adviesgesproekken



jUli 2021

MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG/ ZONDAGWEEK 
 

26

27

28

29

30

3/4

5 6 7 8 9 10/11

12 13 14 15 16 17/18

19 20 21 22 23 24/25

26 27

1 2

nieuwsbrief

afscheidsavond
met musical

groep 8

laatste schooldag, 
11:45 uur jaarafsluiting

12:00 uur start zomervakantie 
t/m 22 aug.

schoonmaakmiddag
met ouders 

14:00-15:30 uur

28 29 30 31/1

laatste schooldag
groep 8 met uitzwaaien

Wissel-half-uurtje alle 
groepen 13:00-13:30 uur

meesters en 
juffendag


