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Voorwoord

Beste ouders,

Hierbij onze schoolkalender voor het schooljaar 2021-2022. In deze kalender vindt u alle praktische
informatie voor het komende schooljaar.

Indien er wijzigingen zijn of nieuwe belangrijke data, dan worden deze vermeld in de nieuwsbrief.

Uitgebreide informatie over de school vindt u op onze website.
www.pieterbrueghelschool.nl

Namens het hele team van de Pieter Brueghelschool wensen wij u een goed schooljaar.

Ansje de la Croix
directie Pieter Brueghelschool
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Belangrijke informatie

Adres: Pieter Brueghelschool
Bauerstraat 8
6813 KZ  Arnhem
026-443 65 66

website: www.pieterbrueghelschool.nl

Communicatie met (medewerkers van) de school loopt in principe via ons systeem Social Schools.
Daarnaast zijn de volgende emailadressen bereikbaar:
Directie: directie.pieterbrueghel@floresonderwis.nl
Ouderraad: ouderraadpb@floresonderwijs.nl
Medezeggenschapsraad: mrpbs@floresonderwijs.nl

De Ouderraad:
De ouderraad bestaat uit een 8-tal ouders en 2 leerkrachten. De OR vergadert 6 keer per jaar
en kent een dagelijks bestuur bestaande uit een voorzitter, een secretaris en een
penningmeester. Veel ouders zijn erg actief bij het helpen organiseren van allerlei
schoolactiviteiten. Deze ouders zitten in werkgroepen en telkens 1 lid van een werkgroep
heeft zitting in de OR. Zij coördineert de werkgroep en beheert het budget van de
werkgroep. De activiteiten van de werkgroepen worden betaald uit de ouderbijdrage. De
hoogte van deze vrijwillige bijdrage (op dit moment € 35,00) wordt op de jaarlijkse algemene
ouderavond vastgesteld. De OR legt over de besteding van de ouderbijdrage jaarlijks
verantwoording af aan de ouders. We hebben 6 werkgroepen: activiteiten/feesten, sport,
bibliotheek en documentatie, cultuur, verkeer, verfraaiing. In elke werkgroep heeft ook een
aantal teamleden zitting. De vergaderingen van de OR zijn openbaar; De OR heeft een eigen
pagina op onze website.

De Medezeggenschapsraad:
De Medezeggenschapsraad (MR) op onze school bestaat uit drie ouders en drie leerkrachten.
De directeur is geen lid van de MR maar vertegenwoordigt het bevoegd gezag (het
bestuurscollege). De MR vergadert 6 keer per jaar; de vergaderingen zijn openbaar. De MR
bespreekt allerlei onderwijsinhoudelijke en school-organisatorische onderwerpen waarop zij
advies dan wel instemmingsrecht heeft. Daarnaast stelt zij de begroting, het jaarplan, het
Schoolondersteuningsprofiel en het Schoolontwikkelplan vast. De MR informeert de ouders
via de nieuwsbrief en heeft een eigen pagina op onze website.
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Groepsbezetting 2021-2022

groep 1/2 A Jalien
groep 1/2 B Ursula en Yvonne
Groep 3A Wilma, Carolien
Groep 3B Yasmine, Ankie
Groep 4 Sasja, Ankie
Groep 4/5 Tessa, Ankie
Groep 5/6 Elena en Marleen (vervanging Marja)
Groep 6 Christian
Groep 7A Arthur
Groep 7B Simone, Marleen
Groep 8A Suze, Marleen
Groep 8B Pim

Directie: Ansje de la Croix
Interne begeleiding: Maartje Wildenberg
Coördinator Kanjertraining: Jalien Janssen
Gedragsspecialist: Maartje Wildenberg
Administratie: Linda Gramser
Vakdocent Gym: Ariana Hoeben
Schoolopleider: Carolien Salari
Conciërge: Tonnie de Haas

Schooltijden groepen 1 t/m 4

Maandag – 8.30-12.00 uur en van 13.00 - 15.00 uur
Dinsdag – 8.30-12.00 uur en van 13.00 - 15.00 uur
Woensdag – 8.30-12.15 uur en ’s middags vrij
Donderdag – 8.30-12.00 uur en van 13.00 - 15.00 uur
Vrijdag – 8.30-12.00 uur en ’s middags vrij

Schooltijden groepen 5 t/m 8

Maandag – 8.30-12.00 uur en van 13.00 - 15.00 uur
Dinsdag – 8.30-12.00 uur en van 13.00 - 15.00 uur
Woensdag – 8.30-12.15 uur en ’s middags vrij
Donderdag – 8.30-12.00 uur en van 13.00 - 15.00 uur
Vrijdag – 8.30-12.00 uur en van 13.00 - 15.00 uur
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Ziekmelding en/of uw kind komt niet op school:
Mocht uw kind ziek zijn, of om een andere reden verzuimen, wilt u dit dan vóór schooltijd melden
bij de betreffende leerkracht via Social Schools. Mocht dat niet lukken dan kunt u het ook (voor 9
uur) melden op school. 026-443 65 66.

Wanneer wij vóór 9 uur geen bericht hebben gekregen, nemen wij contact met u op.

Bewegingsonderwijs:
De groepen 1 en 2 krijgen 1x per week en de groepen 3 t/m 8 2 x per week gymles van Ariana
Hoeben. Gymkleren en schoenen zijn verplicht; douchen mag.
De groepen 4 krijgen naast gymles ook nog survivalzwemmen.

Gymrooster:

Tijd Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag

8.30 - 9.15 7a Arthur 4 Sasja

8.45 - 9.30: 1/2 a

Jalien

5/6 (Marja)

Elena

9.15 - 10.00 8b Pim

5/6 (Marja)

Elena

9.30 - 10.15: 1/2

b Yvonne 7a Arthur

10.15 - 11.00 4/5 Tessa 8b Pim 4 Ankie

11.00 - 11.45 8a Suze 6 Christian 6 Christian

13.00 - 13.45

3a + 3b

Wilma/Yasmin

e 7b Simone

3a + 3b

Wilma/Yasmin

e

13.45 - 14.30 7b Simone 8a Suze 4/5 Tessa
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Verlof buiten de vakantiedagen:
Verlof voor vakantie buiten de schoolvakantie is (behalve voor kinderen van 4 jaar)niet mogelijk
tenzij de ouder(s)/verzorger(s) een beroep uitoefenen waardoor het echt onmogelijk is om een
gezinsvakantie te vieren in één van de schoolvakanties. Omschreven is dat ouders in dat geval (dus
als er in het hele jaar geen mogelijkheid is om 2 aaneengesloten weken vakantie te genieten) het
recht hebben om eenmaal een gezinsvakantie te vieren gedurende 10 schooldagen; het verlof mag
echter niet plaatsvinden in de eerste twee weken van het nieuwe schooljaar. De directie beslist
over een verzoek voor verlof van ten hoogste 10 dagen, volgens onderstaande regelgeving. De
aanvraag moet worden onderbouwd met een schriftelijk verklaring van de werkgever.

Verlof bij gewichtige omstandigheden:
Verlof wordt niet toegekend bij familiebezoek in het buitenland, vakantie in een goedkope
periode, een uitnodiging van familie of vrienden om buiten de normale schoolvakantie op vakantie
te gaan, eerder vertrek of latere terugkeer in verband met (verkeers)drukte, verlof voor een kind
omdat andere kinderen uit het gezin al of nog vrij zijn.
Verlof wordt wel toegekend bij verhuizing van het gezin, gezinsuitbreiding, het bijwonen van een
huwelijk van bloed- of aanverwanten dan wel een ernstige ziekte of het overlijden van een bloed-
of aanverwant, viering van een 25-,40-,50-jarig ambtsjubileum en het 12,5-, 25-, 40-, 50-of 60 jarig
huwelijksfeest van bloed- of aanverwanten.
U kunt het verlof makkelijk aanvragen via Social Schools,
Ook voor 4-jarige kinderen moet een verlofformulier worden ingevuld. Dat heeft te maken met het
kunnen verantwoorden van de afwezigheid.
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De regels bij de inloop ’s ochtends:

● De deuren gaan voor alle ouders en kinderen om 08.20 uur open.
● Groep 5 t/m 8: U kunt meelopen met uw kind tot aan de kapstokken en daar afscheid

nemen. Het kind gaat zelf de klas in.
● Groep 1 t/m 4: U kunt uw kind in de klas brengen, afscheid nemen en weggaan (niet in de

klas blijven).
● We beginnen met de les om half 9.
● Voor alle groepen hebben we de regel: niet voor de klaslokaal ramen en in de gangen

blijven staan. De hallen zijn beschikbaar voor u om verder te praten.
● U kunt, naarmate uw kind ouder wordt, er voor kiezen om bij de buitendeur afscheid te

nemen of uw kind zelf naar school te laten gaan.

Halen en brengen:
Wij verzoeken u om uw kind lopend of fietsend te brengen/halen dan wel in ieder geval de auto te
parkeren op toegestane plaatsen; ook als dat betekent dat u wat verder moet lopen. Dus niet op
de stoepen en rondom de zebra aan de Bakenbergseweg, ook niet heel even! Er is een  gele
streep aangebracht die aangeeft dat er niet gestopt (laat staan geparkeerd) mag worden. Voor de
Bauerstraat graag eenrichtingsverkeer aanhouden vanuit de rijrichting “Bakenbergseweg”.
U bepaalt zelf door uw eigen parkeergedrag de veiligheid van de kinderen.

Veiligheid rondom de school:
Vanaf de openbare stoepen tot aan de deuren is het verplicht te lopen; fietsen mag niet. Fiets aan
de hand!

Informatieavond groep 1 t/m 8:
Op de informatieavond vertelt de leerkracht van uw kind (in zijn/haar klas) over de gang van zaken
in de groep; de afspraken en de bijzonderheden, de leerstof en manier van werken.

Deze avond is op dinsdag 28 september 2021
De tijden zijn:

Groep 1/2 : 20.00 uur - 20.30 uur
Groep 3 : 19.30 uur - 20.00 uur
Groep 4 en 5 : 19.00 uur - 19.30 uur
Groep 6 en 7 : 18.30 uur - 19.00 uur

De informatieavond voor groep 8 is op dezelfde avond van 20.00 uur - 21.00 uur. U krijgt van de
leerkrachten alle informatie over de procedure van de overstap naar het voortgezet onderwijs.

De informatieavond is voor de ouders. De kinderen mogen niet meekomen.
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Roken: Is op het hele terrein van de school verboden.

Fruitkring:
's Ochtends is er rond 10 uur in iedere groep een fruitkring. Voor de
fruitkring vragen wij u om een gezond tussendoortje mee te geven; bij
voorkeur fruit en drinken en niet meer dan uw kind in een kwartier kan eten.
In de onderbouw graag de naam van uw kind vermelden op trommeltjes,
pakjes drinken en bekers.
Snoep en koolzuurhoudende frisdranken mogen de kinderen niet meenemen;
wij geven dat mee terug naar huis.

Notenvrije school/Notenallergie
Op onze school is een leerling met een zeer levensbedreigende vorm van allergie (anafylaxie) voor
noten. Dat betekent dat hij geen producten mag eten of drinken die (sporen van) deze allergenen
bevatten of die in een fabriek zijn gemaakt waar noten worden verwerkt.

Binnen de school zijn leerkrachten door de ouders van deze leerling geïnformeerd over deze vorm
van allergie en over wat te doen als het toch onverhoopt mis gaat. Tevens is er medicatie aanwezig
en zijn alle gemaakte afspraken vastgelegd in een protocol. Maar voorkomen is natuurlijk altijd het
allerbeste.

De Pieter Brueghelschool stelt zichzelf tot doel om leerlingen een plezierige en veilige plek te
bieden. Daarom hebben wij besloten om ons schoolgebouw notenvrij te maken. De reden dat
hiervoor is gekozen, is omdat noten (onzichtbare) sporen kunnen nalaten die ook al een ernstige
reactie kunnen veroorzaken. Dit kan ook via de lucht of via aanraking van een tafel, speelgoed,
muziekinstrument e.d. Denk daarbij bijvoorbeeld aan een situatie waarin iemand in de klas een
handje noten eet en een andere leerling met een notenallergie ernstig benauwd wordt.

We doen daarom een beroep op u als ouder en vragen u vriendelijk, doch dringend om uw
kind(eren) geen boterhammen met notenproducten mee te geven naar school. Eet uw kind thuis
noten, dan helpt het als handen en mond na afloop goed worden gewassen.

Er zijn drie uitzonderingen op dit strikte regime. Dit betreft pinda’s, pindakaas en chocoladepasta
(melk, puur of hazelnoot). Uit testen is gebleken dat chocoladepasta’s een beperkt risico vormen
(ook de hazelnootpasta). Deze kunnen dus gewoon op school gegeten worden. Pinda’s staan hier
genoemd omdat er vaak misverstand over bestaat. Pinda’s zijn geen noten maar peulvruchten en
ook pindakaas kan gegeten worden. Zaden en pitten zijn bijvoorbeeld ook veilig.

Alle andere producten met noten zijn dus onveilig. Mueslirepen, muesli bollen met noten, noten
repen, en alle (biologische) notenpasta’s kunnen dus niet op school gegeten worden.

Heeft u naar aanleiding hiervan vragen of opmerkingen, laat dit dan weten. U kunt hiervoor
terecht bij directeur Ansje. Ook zijn de ouders van deze leerling graag bereid om uw vragen te
beantwoorden.

Meer informatie over allergie en anafylaxie kunt u ook vinden op de websites van Stichting
Voedselallergie (www.voedselallergie.nl) en Stichting Het Nederlands Anafylaxis Netwerk
(www.anafylaxis.nl)
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Hoofdluis:

Na iedere vakantie controleren hulpouders de kinderen en de leerkrachten. Als een kind hoofdluis
heeft, krijgen die ouders een berichtje van de leerkracht en alle kinderen krijgen een brief mee
naar huis waarin staat wat u moet ondernemen.
WIlt u zelf ook de school informeren indien u zelf luizen hebt geconstateerd bij uw kind(eren).

Op de website vindt u het luizenprotocol. Andere praktische informatie kunt u vinden op de
volgende website:

https://www.rivm.nl/hoofdluis

AVG
Alle ouders geven via Social Schools toestemming voor het gebruik van foto of film waarop hun
kind in beeld is. U kunt hierbij aangeven of u wel of geen toestemming geeft voor het gebruik van
beeldmateriaal voor Social Schools, Schoolwebsite of Social Media. U kunt uw voorkeuren te allen
tijden aanpassen.
Leerkrachten gebruiken foto’s en filmpjes van activiteiten in hun groep en houden daarbij rekening
met de door ouders opgegeven toestemming. Leerkrachten krijgen begeleiding middels
video-opnames. Deze zijn voor intern gebruik. Soms gebruiken wij foto’s en filmpjes voor de
website en artikelen in de krant of in een vakblad/folder. Ook daarvoor is de toestemming in Social
Schools vastgelegd en indien twijfel worden de ouders daarover benaderd. Ook studenten
gebruiken beeldmateriaal in hun werkstukken. Het betreft dan altijd een onderwijsinhoudelijke
activiteit.

Schooladvies en Centrale Eindtoets:
Het advies voor het vervolgonderwijs van de
leerlingen van groep 8 komt zorgvuldig tot stand.
In de eerste gesprekken met de leerkrachten

spreken zij met de ouders hun voorlopig advies door. De leerkrachten
voeren overleg met de collega’s van het vorig jaar en desgewenst de IB-er.
Via methodetoetsen, LVS toetsen en door het volgen van de leerlingen in
hun werk en houding komen de mogelijkheden van de leerlingen goed in
beeld. Dat leidt tot een definitief advies. Dit wordt met de ouders
besproken. De datum van de Centrale Eindtoets is verschoven naar later in
het jaar. De uitslag wordt niet meegenomen bij de totstandkoming van het
advies. Als de uitslag echter significant hoger ligt dan verwacht, kunnen we
na overleg het advies naar boven bijstellen.
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Overblijven
De TSO, (overblijven) wordt verzorgd door de Stichting Stap Vooruit.
De kosten zijn € 1,75 bij vaste deelname en € 2,00 bij incidentele keren.
U kunt uw kind aanmelden middels een formulier dat u op de website www.tsostapvooruit.nl kunt
vinden.
De coördinator is:Rita van Silfhout te bereiken op 06 475 63 401 of info@tsostapvooruit.nl
Er is regelmatig overleg tussen de coördinatoren en de directie.
Elke groep heeft een eigen overblijfkracht.

De naschoolse opvang: De buitenschoolse schoolse opvang (BSO) wordt georganiseerd door de
SKAR en Partou. De SKAR is gevestigd in de school.
Daarnaast is er nog een mogelijkheid voor de BSO Sport en de Montessori BSO en Puur Avontuur.
Ouders maken zelf een keuze. Elke organisatie heeft een eigen website met alle relevante
informatie. 
www.partou.nl
www.skar.nl
www.montessorikinderopvang.nl
www.puuravontuur.nl
www.bsosport.nl
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Schoolgericht maatschappelijk werk:
Op onze school is er de mogelijkheid tot het consulteren van een wijkcoach. Via de intern
begeleider (Maartje Wildenberg) kunt u informatie krijgen.

Inloopochtend:
Op deze ochtend (dinsdag 15 maart 2022) zijn uw kinderen gastheer/gastvrouw. Zij laten hun klas
en hun eigen werk aan u zien.

Veiligheid bij uitstapjes:
Bij uitstapjes op de fiets krijgen de kinderen en de begeleiders een hesje aan. Bij uitstapjes te voet
ook. Op schoolreisjes krijgen de kinderen een oranje schoolshirt aan met hun naam op een sticker.
De begeleiders hebben ook het oranje schoolshirt aan.

Trakteren op school:
Voor de gezondheid en het gebit van de kinderen vragen wij u met klem geen zoete en plakkerige
traktaties mee te geven en vooral ook niet meer dan een klein tussendoortje.
Het is handig om van te voren te vragen aan de leerkracht of er kinderen zijn met een speciaal
dieet.
De kinderen mogen twee klasgenootjes kiezen om de klassen rond te gaan met een
verjaardagskaart. Uitnodigingskaartjes voor verjaardagsfeestjes graag buiten de klas uitdelen aan
de kinderen.
Zie ook Notenvrije school/Notenallergie

Procedure rondom de groepen en formatie voor het nieuwe schooljaar:
Op de website vindt u het protocol groepsindeling.

Doorschuifochtend:
Deze ochtend is bedoeld om vast te wennen aan de nieuwe klas. De kinderen gaan van 11.00 tot
12.00 uur naar de groep waarin ze het volgend jaar komen. Ze maken kennis met hun nieuwe
juf/meester en natuurlijk andersom. Voor veel kinderen is het veel prettiger vakantie te vieren als
ze al even hebben kunnen ervaren dat het volgend jaar ook erg leuk gaat worden. De nieuwe
kleuters/instromers krijgen ook een uitnodiging. Deze ochtend is op woensdag 20 juli 2022.

Opleidingsstudenten:
Onze school is een Academische Opleidingsschool. Wij werken nauw samen met de HAN-PABO en
leiden studenten gedurende een deel van de week op de werkplek op. De schoolopleider en de
studieloopbaanbegeleider van de PABO zijn in dit traject, samen met de mentoren,
verantwoordelijk voor de begeleiding  en de beoordeling van de studenten. Naarmate de
studenten vorderen in hun opleiding krijgen ze meer en andere verantwoordelijkheden, zowel
binnen de klas als de participatie binnen het team.. Het is een win-winsituatie: als school hebben
wij in vrijwel elke klas extra handen waardoor we meer tijd en aandacht kunnen geven aan de
kinderen en de studenten leren vanuit de koppeling tussen theorie en praktijk.
Naast de begeleiding van de studenten doen we ook onderzoek. We werken met kenniskringen
rondom een vak-vormingsgebied. De kenniskring stelt een onderzoeksplan op en studenten gaan
aan de slag met deelonderzoeken. We noemen dat de competentiegerichte leertaak.
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Social Schools

Wij gebruiken Social Schools als communicatiesysteem met de ouders.
Nieuwe ouders krijgen bij de start van hun kind bij ons op school een activatiecode waarmee een
account aangemaakt kan worden. Vanaf het moment van activeren ontvangt u via Social Schools
alle informatie van school. Zoals de nieuwsbrief, informatie vanuit de groep, uitnodigingen voor
oudergesprekken, informatie over activiteiten die plaatsvinden.

Mocht u vragen hebben over het gebruik van Social Schools dan kunt u altijd terecht bij de
leerkracht of bij Linda Gramser van de administratie.
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augustus 2021 september 2021
Ouders Ouders

zo 1
ma 2

di 3
wo 4 wo 1
do 5 do 2

vr 6 vr 3
za 7 za 4
zo 8 zo 5

ma 9 ma 6 1e schooldag
di 10 di 7

wo 11 wo 8
do 12 do 9
vr 13 vr 10
za 14 za 11
zo 15 zo 12

ma 16 ma 13

di 17 di 14

wo 18 wo 15
nieuw(school)jaarsreceptie

12-12.30 uur
do 19 do 16

vr 20 vr 17

za 21 za 18
zo 22 zo 19

ma 23 ma 20 cultuurweek
di 24 di 21 cultuurweek

wo 25 wo 22 cultuurweek

do 26 do 23 cultuurweek

vr 27 vr 24 speelgoedochtend

za 28 za 25
zo 29 zo 26

ma 30 ma 27

di 31 di 28 informatieavond gr 1-8
wo 29
do 30 studiedag gr 1-4
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oktober 2021 november 2021
Ouders Ouders

ma 1
di 2

wo 3
do 4

vr 1 studiedag gr 1-4 vr 5
za 2 za 6
zo 3 zo 7 Rondje NL

ma 4 omkeer+ gesprekken ma 8 maakweek
di 5 omkeer+gesprekken di 9 maakweek

wo 6
omkeer+ gesprekken

kinderboekenweek
wo 10 maakweek

do 7
omkeer+ gesprekken

kinderboekenweek
do 11 maakweek

vr 8
omkeer+ gesprekken

kinderboekenweek
vr 12 maakweek

za 9 za 13
zo 10 zo 14

ma 11 kinderboekenweek ma 15
gespreksweek initiatief vd

leerkracht

di 12 kinderboekenweek di 16
gespreksweek initiatief vd

leerkracht

wo 13 kinderboekenweek wo 17
gespreksweek initiatief vd

leerkracht

do 14 kinderboekenweek do 18
gespreksweek initiatief vd

leerkracht

vr 15 kinderboekenweek vr 19
gespreksweek initiatief vd

leerkracht
za 16 za 20
zo 17 zo 21

ma 18 ma 22
di 19 jaarvergadering OR di 23

wo 20 schoolfotograaf wo 24 studiedag gr 1 t/m 8

do 21 schoolfotograaf do 25

vr 22 speelgoedochtend vr 26 speelgoedochtend

za 23 za 27
zo 24 zo 28

ma 25 herfstvakantie ma 29

di 26 di 30
wo 27
do 28
vr 29
za 30
zo 31
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december 2021 januari 2022
Ouders Ouders

za 1
zo 2

ma 3 kerstvakantie
di 4

wo 1 wo 5
do 2 do 6

vr 3 Sinterklaasfeest vr 7
za 4 za 8
zo 5 zo 9

ma 6 ma 10
di 7 di 11

wo 8 wo 12
do 9 do 13
vr 10 vr 14
za 11 za 15
zo 12 zo 16

ma 13 ma 17

di 14 di 18

wo 15 wo 19

do 16 do 20

vr 17 vr 21

za 18 za 22
zo 19 zo 23

ma 20 ma 24
di 21 di 25

wo 22 wo 26 studiedag gr 1 t/m 8

do 23
Kerstviering alle

lln 12 uur vrij
do 27

vr 24
speelgoedochtend

alle lln 12 vrij
vr 28 speelgoedochtend

za 25 za 29
zo 26 zo 30

ma 27 kerstvakantie ma 31

di 28
wo 29
do 30
vr 31
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februari 2022 maart 2022
Ouders Ouders

di 1 di 1 voorjaarsvakantie
wo 2 wo 2

do 3 do 3

vr 4 rapport mee vr 4

za 5 za 5
zo 6 zo 6

ma 7 oudergesprekken ma 7 Cultuurweek

di 8 oudergesprekken di 8 Cultuurweek

wo 9 oudergesprekken wo 9 Cultuurweek

do 10 oudergesprekken do 10 Cultuurweek

vr 11 oudergesprekken vr 11 Cultuurweek
za 12 za 12
zo 13 zo 13

ma 14 ma 14

di 15 di 15 inloopochtend

wo 16 wo 16

do 17 do 17

vr 18 vr 18

za 19 za 19
zo 20 zo 20 Rondje NL

ma 21 ma 21 week vd lentekriebels

di 22 di 22 week vd lentekriebels

wo 23 wo 23 week vd lentekriebels

do 24 do 24 week vd lentekriebels

vr 25 speelgoedochtend vr 25
week vd lentekriebels

speelgoedochtend
za 26 za 26
zo 27 zo 27

ma 28 voorjaarsvakantie ma 28

di 29

wo 30 Schoolvoetbal gr 7-8

do 31
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april 2022 mei 2022
Ouders Ouders

zo 1
ma 2 meivakantie

di 3
wo 4
do 5

vr 1 vr 6
za 2 za 7
zo 3 zo 8 moederdag

ma 4 ma 9
di 5 di 10

wo 6 schoolvoetbal gr 7-8 wo 11
do 7 do 12
vr 8 vr 13
za 9 za 14

zo 10 zo 15
ma 11 ma 16

di 12 di 17 Papendal sportdag groep 8

wo 13 schoolvoetbal gr 7-8 finale wo 18 Schoolvoetbal gr 3-6

do 14 do 19

vr 15 Paasontbijt vr 20 speelgoedochtend

za 16 za 21
zo 17 1e paasdag zo 22

ma 18 2e paasdag ma 23
di 19 studiedag gr 1/m8 di 24

wo 20 wo 25 Schoolvoetbal gr 3-6

do 21 do 26 hemelvaartsdag

vr 22
Koningsspelen

speelgoedochtend
vr 27 alle leerlingen vrij

za 23 za 28
zo 24 zo 29

ma 25 meivakantie ma 30

di 26 di 31
wo 27
do 28
vr 29
za 30
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juni 2022 juli 2022
Ouders Ouders

wo 1

do 2

vr 3 vr 1 rapport mee

za 4 za 2
zo 5 1e Pinksterdag zo 3

ma 6 2e Pinksterdag ma 4 oudergesprekken

di 7 di 5 oudergesprekken

wo 8 wo 6 oudergesprekken

do 9 do 7 oudergesprekken

vr 10 vr 8 oudergesprekken
za 11 za 9
zo 12 zo 10

ma 13 ma 11

di 14 di 12

wo 15 wo 13

do 16 studiedag gr 1 t/m 4 do 14

vr 17 studiedag gr 1 t/m 4 vr 15 Zomeractiviteit

za 18 za 16
zo 19 vaderdag zo 17

ma 20 ma 18

di 21 di 19

wo 22 wo 20 doorschuifochtend

do 23 do 21 afscheid groep 8

vr 24 speelgoedochtend vr 22 speelgoedochtend

za 25 za 23
zo 26 zo 24

ma 27 ma 25
Zomervakantie

t/m 4 september 2022
di 28 di 26

wo 29 wo 27

do 30 do 28

vr 29
za 30
zo 31
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