
 
 

  
 
 



 

 

 
Voorwoord 
 
Beste ouders en andere lezers, 
 
Voor u ligt de jaarkalender 2020-2021 van onze school. Deze kalender vormt een bijlage bij de schoolgids. 
Voor het geval deze niet (meer) in uw bezit is, staat de volledige tekst van de schoolgids binnenkort op de 
website van onze school. 
 
Er is met zorg aan deze kalender gewerkt. Helaas kunnen we niet altijd een jaar vooruit kijken. Daarom zullen 
we u ook tussentijds informeren over allerlei schoolse zaken. Daarvoor hebben we elke maand de 
nieuwsbrief. Hierin worden ook wijzigingen aangegeven ten opzichte van deze kalender. De nieuwsbrief is 
speciaal voor ouders en is ook altijd te vinden op de website. Wij streven ernaar om de nieuwsbrief per e-mail 
te verzenden, daarom vragen wij u om ervoor te zorgen dat wij een actueel e-mailadres van u hebben. 
 
Wij geven de voorkeur aan direct contact boven mailcontact. Een mededeling over doktersbezoek o.i.d. kan 
prima per mail. Het welbevinden van uw kind bespreken wij het liefst via direct contact. Wij verzoeken u dat 
ook te doen. Wij realiseren ons dat dit in deze tijd lastig is, daarom vragen wij u ons dan na schooltijd te bellen 
wanneer dat beter uitkomt. 
 
Dit schooljaar is een bijzonder jaar, omdat we met elkaar een nieuwe weg inslaan. Een ander team, een 
andere weg. We gaan dit jaar werken vanuit enkele groepen. Met het idee om uiteindelijk groepsdoorbrekend 
samen te werken. Dit heeft als grote voordeel dat niet de methode, maar de kinderen zelf uitgangspunt gaan 
worden voor ons onderwijs. Dat is het doel waar we dit jaar mee gaan starten. Dit betekent dat voor dit 
schooljaar de studiedagen in het teken staan van teambuilding en groepsdoorbrekend werken. 
We starten met het groepsdoorbrekend werken met wereldoriëntatie. Vorig schooljaar zijn we begonnen met 
Blink. Deze manier van groepsdoorbrekend werken, gaan we in de loop van drie jaar uitbreiden naar andere 
vakgebieden. 
 
Mocht u nog een onderwerp missen waar u graag meer over wilt weten, dan kunt u contact met mij opnemen 
via ciska.vanroosmalen@openbaaronderwijspresent.nl. U kunt mij ook bellen op nummer 0228-312118. Mijn 
werkdagen zijn maandag tot en met donderdag. 
 
Namens het team wens ik iedereen een heel fijn schooljaar toe. 
 
 
Ciska van Roosmalen

mailto:ciska.vanroosmalen@openbaaronderwijspresent.nl


 

 

Augustus 2020 

 
 

 

za 1 Zomervakantie  ma 17 Weer naar school 

zo 2  di 18  

ma 3  wo 19  

di 4  do 20  

wo 5  vr 21  

do 6  za 22  

vr 7  zo 23  

za 8  ma 24 Week van de welkomstgesprekken 

zo 9  di 25  

ma 10  wo 26  

di 11  do 27  

wo 12  vr 28  

do 13 Studiedag team za 29  

vr 14  zo 30  

za 15  ma 31  

zo 16     



 

 

 
 
Basisschool De Tweemaster 
Korte Westerstraat 7 
1601 RH Enkhuizen 
0228-312118 
 
E-mail: info.tweemaster@openbaaronderwijspresent.nl  
Website : www.tweemaster-enkhuizen.nl 
 
 
Wie werken er op De Tweemaster? 
Onze directie: 
Ciska van Roosmalen 06-28183036 
 
Onze leerkrachten: 
In groep 1/2 staan Avelien de Waard en Anne Gijsbertsen 
In groep 3 staan Jeanine Willems en Annemieke Robert 
In groep 4 staat Lieke Maasbach 
In groep 5 staan Jiska Posma en vacature 
In groep 6 staan Ellen de Jong en vacature 
In groep 7 staat Diana Brink 
In groep 8 staan Manon Boukens en Nicole Westmeijer-Timmer 
 
Onze administratie: 
Myriam González Pina verzorgt de administratie op woensdag en donderdag.  
 
Onze conciërge: 
Brenda Koopmans verricht vier ochtenden per week conciërgewerkzaamheden.  
 
Stichting Openbaar Onderwijs Present: 
Onze school maakt onderdeel uit van Stichting Present.  
Middenweg 104-108 
1613 KZ Bovenkarspel  
0228-523857 
Contactpersonen: Mw. B. Venema en mw. V. Ruiter 
Voorzitter College van Bestuur, de heer R. Bijlsma

mailto:info.tweemaster@openbaaronderwijspresent.nl
http://www.tweemaster-enkhuizen.nl/


 

 

September 2020 
 
 

 
 
 

di 1   do 17 Harddraverij 

wo 2  vr 18 Studiedag 

do 3  za 19  

vr 4  zo 20  

za 5  ma 21  

zo 6  di 22  

ma 7  wo 23  

di 8 Info-avond continurooster do 24 Gr 8 →Kamp  

wo 9  vr 25 Gr 8 →Kamp 

do 10 Gr 7/8→ witte schuur: 
bomenspeurtocht 

za 26  

vr 11  zo 27  

za 12  ma 28  

zo 13  di 29  

ma 14 MR wo 30 Start kinderboekenweek 

di 15     

wo 16     



 

 

 
  
 
Bewegingsonderwijs 
Onder bewegingsonderwijs verstaan wij gymnastiek, spel, ritmisch bewegen op muziek, zwemmen en andere 
sportactiviteiten. Vanuit de Sportservice komt er op dinsdag een vakdocent om les te geven aan de groepen 3 
tot en met 8. 
Op donderdag krijgen de kinderen gym van een leerkracht van de school. Groep 8 zwemt eens per twee 
weken op maandag. De eerste les is op maandag 7 september. In die week hebben de kinderen op donderdag 
geen gym. 
 
 Kleding 
Gymschoenen (die niet buiten gebruikt worden), korte broek met een T-shirt of een gympakje. 
De kinderen van groep 1 en 2 hebben alleen gymschoenen nodig, voorzien van naam (op de achterkant). 
  



 

 

Oktober 2020 
 

 
 

do 1   za 17  

vr 2 Gr 3 → witte schuur: Met stip zo 18  

za 3  ma 19  

zo 4  di 20  

ma 5 Gr 1/2-→ witte schuur: Met stip wo 21  

di 6  do 22  

wo 7 Gr 4 → Met stip, Kinderboekenmarkt vr 23  

do 8 Gr 8: NIO za 24  

vr 9  zo 25  

za 10  ma 26  

zo 11  di 27  

ma 12 Herfstvakantie wo 28 Gr 5 → Onderzoekers in de natuur 

di 13  do 29 Gr 6 → Onderzoekers in de natuur 

wo 14  vr 30  

do 15  za 31  

vr 16     



 

 

  

 
  
Contactavonden 
Twee keer per jaar houden wij een contactavond. U ontvangt daarvoor een uitnodiging en er is een 
intekenlijst voor het gespreksrooster. De eerste keer is in de tweede week van het schooljaar, dan houden wij 
welkomstgesprekken. 
 
 Afscheidsfeest groep 8 
Op de dinsdag in de laatste week voor de zomervakantie vieren we altijd het afscheidsfeest van 
groep 8. Samen maken we er een gezellige en verzorgde dag van.  
 
Fotograaf 
Dinsdag 30 maart komt de fotograaf op school. Er worden dan groepsfoto’s en portretfoto’s gemaakt. U 
ontvangt tijdig bericht over de gang van zaken. 
 
 Fruitdag 
Woensdag is het fruitdag op school. Alle kinderen en leerkrachten nemen dan in ieder geval fruit mee voor in 
de pauze.  
  
Gevonden voorwerpen 
Kleding e.d. die in school achterblijft, wordt door ons opgeruimd en in een mand voor gevonden voorwerpen 
gelegd. Na iedere vakantie wordt de inhoud van de mand verwijderd. 
  



 

 

November 2020 
 
 

 
 

zo 1   di 17  

ma 2  wo 18  

di 3  do 19  

wo 4  vr 20  

do 5  za 21  

vr 6  zo 22  

za 7  ma 23  

zo 8  di 24  

ma 9  wo 25  

di 10  do 26  

wo 11 Sint Maarten vr 27  

do 12  za 28  

vr 13  zo 29  

za 14  ma 30  

zo 15     

ma 16 Studiedag team/MR    



 

 

 
 
 Informatie 
U wordt over de dagelijkse gang van zaken geïnformeerd d.m.v. de maandelijkse nieuwsbrief. Daarnaast 
melden de leerkrachten leuke wetenswaardigheden per social schools.  
U kunt ook altijd op onze website kijken, www.tweemaster-enkhuizen.nl. 
Heeft u de nieuwsbrief niet ontvangen? Stuurt u dan een mail naar 
ciska.vanroosmalen@openbaaronderwijspresent.nl  
 
Inspectie 
In maart 2014 heeft de inspecteur een bezoek aan onze school gebracht. Op alle onderzochte punten hebben 
we goed gescoord, daarom hebben wij een basisarrangement gekregen. Er is regelmatig contact tussen de 
inspecteur, het bestuur en de school. Zie het hele rapport: www.onderwijsinspectie.nl 
 
 Instanties: 
Wij hebben contact met veel instanties rondom de school, u vindt de adressen in de schoolgids. 
  

http://www.tweemaster-enkhuizen.nl/
mailto:ciska.vanroosmalen@openbaaronderwijspresent.nl
http://www.onderwijsinspectie.nl/


 

 

December 2020 
 

 
 

di 1   do 17  

wo 2  vr 18  12.00 uur vrij 

do 3   za 19  

vr 4 Sinterklaas zo 20  

za 5  ma 21 Kerstvakantie  

zo 6  di 22  

ma 7  wo 23  

di 8  do 24  

wo 9  vr 25  

do 10  za 26  

vr 11  zo 27  

za 12  ma 28  

zo 13  di 29  

ma 14  wo 30  

di 15  do 31  

wo 16  Kerstdiner    



 

 

  
 
 
Groepsindeling: 
 

 ma di wo do vr 

Groep 1/2 Avelien Avelien Anne Anne Anne 

Groep 3 Jeanine Jeanine Jeanine Annemieke Annemieke 

Groep 4 Lieke Lieke Lieke Lieke Lieke 

Groep 5 Jiska Jiska Jiska Jiska … 

Groep 6 Ellen Ellen Ellen Ellen … 

Groep 7 Diana Diana Diana Diana Diana 

Groep 8 Manon Nicole Nicole Nicole Manon 

 
Op woensdagmorgen is Annemieke ambulant om met groepjes kinderen aan de slag te gaan.  
 
 
 Hoofdluis: 
Hoofdluis komt zo nu en dan voor. Wanneer dat het geval is wilt u dan de leerkracht inlichten? 
Snel ingrijpen voorkomt uitbreiding. 
 
Wat doet de school?  
Als de melding binnenkomt, dan schakelen we direct de “luizencontrole-ouders” in. Zij controleren de groep 
waarin het kind van de hoofdluismelding zit. Is de rest van de groep schoon, dan blijft het daarbij. Zijn er 
meerdere kinderen met hoofdluis in de groep? Dan worden alle kinderen van de school gecontroleerd. Via 
een mail worden alle ouders op de hoogte gebracht.  
 
Wat doen ouders? 
De ouders van het kind met hoofdluis worden telefonisch op de hoogte gebracht. Zij gaan hun kind na school 
behandelen met een middel tegen hoofdluis. 
  



 

 

Januari 2021 

 
 

 

vr 1   zo 17  

za 2  ma 18 Cito 

zo 3  di 19  

ma 4  wo 20  

di 5  do 21  

wo 6  vr 22  

do 7  za 23  

vr 8  zo 24  

za 9  ma 25 Cito (uitloop) 

zo 10  di 26  

ma 11 Cito wo 27  

di 12  do 28 Gr 5 → energieproefjes 

wo 13  vr 29  

do 14 Gr 4/5 → gastles proefjes za 30  

vr 15  zo 31  

za 16     



 

 

 

 
 
Mobiele telefoon 
Veel leerlingen hebben een eigen mobiele telefoon. Binnen school hanteren we dit jaar een nieuwe regel. De 
kinderen mogen een telefoon mee, maar leggen die tijdens schooltijd in een groepsbakje. Dit om te 
voorkomen dat de kinderen tijdens schooltijd op hun mobiel gaan. Het meenemen van een mobiel is voor 
eigen risico. Kinderen mogen altijd gebruik maken van de schooltelefoon, ze hoeven dus geen mobiele 
telefoon mee.  
 
Overblijven 
Het overblijven op onze school wordt geregeld door een enthousiaste ploeg ouders. Sinds januari 2015 wordt 
er gebruik gemaakt van een rittenkaart. 
 
Een 10 rittenkaart kost 22.50 euro, 1x gratis overblijven Een 20 rittenkaart kost 45.00 euro, 2 x gratis 
overblijven. 
 
Als uw kind incidenteel overblijft, kan het geld ook worden meegegeven in een envelop met €2.50 erin. Het 
aanspreekpunt voor het overblijven is Brenda Koopmans. Zij zit elke maandagochtend in de gang voor de 
verkoop van de rittenkaarten en eventuele vragen. 
 
De kinderen van groep 1 t/m 3 eten gezamenlijk in het lokaal van groep 3, de kinderen van groep 4 t/m 8 eten 
in een andere klaslokaal. Na het gezamenlijke eten gaan de kinderen buiten of binnen spelen. 
 
De kinderen krijgen fruit en extra drinken aangeboden. 
Er mag geen snoep mee naar school. 
 
Continurooster 
Door de coronacrisis zijn we in het schooljaar 2019-2020 een continurooster gaan draaien. In september van 
het schooljaar 2020-2021 gaan we dit evalueren. De leerkrachten zullen u hier naar vragen tijdens de 
welkomstgesprekken. Mochten er veel ouders enthousiast zijn dan houden wij op korte termijn een enquête, 
zodat het continurooster wellicht na de herfstvakantie gecontinueerd wordt. Dit betekent dat er dan een 
einde aan het overblijven komt.



 

 

Februari 2021 
 

 
 

ma 1 Kinderen vrij  wo 17  

di 2  do 18  

wo 3  vr 19  

do 4  za 20  

vr 5 Rapport mee zo 21  

za 6  ma 22 Voorjaarsvakantie 

zo 7  di 23  

ma 8 Gr 8 → Handje helpen  
Week van oudergesprekken 

wo 24  

di 9  do 25  

wo 10  vr 26  

do 11  za 27  

 
vr 

12  zo 28  

za 13     

zo 14     

ma 15 MR    

di 16     



 

 

 
 
Vrijwillige ouderbijdrage inclusief schoolreisbijdrage 
De ouderbijdrage wordt geïnd en beheerd door de ouderraad. De ouderbijdrage is bestemd voor de 
bekostiging van verschillende activiteiten en festiviteiten die de ouderraad voor alle leerlingen organiseert en 
voor de bekostiging van de schoolreisjes.  
Voor het schooljaar 2020/2021 is de ouderbijdrage vastgesteld op €40,00 per kind.  
De ouderbijdrage betreft een vrijwillige bijdrage en de ouderraad streeft ernaar dat iedereen hieraan 
bijdraagt. Mocht het betalen van de ouderbijdrage problemen opleveren, dan kunt u contact opnemen met 
Ciska van Roosmalen. 
 
Kampbijdrage groep 8 
Naast de ouderbijdrage wordt er aan ouders van kinderen in groep 8 een extra bijdrage gevraagd voor 
deelname aan het schoolkamp. De extra schoolkampbijdrage voor groep 8 wordt ieder jaar opnieuw 
vastgesteld. 
 
 Ouderparticipatie 
Veel activiteiten op school steunen op de hulp van ouders, denk daarbij aan projecten, sporttoernooien, 
avondvierdaagse en de schoolreizen. 
Wij zijn erg blij dat er altijd weer ouders zijn die ons willen helpen, want zonder die hulp is de organisatie van 
tal van activiteiten niet mogelijk. U kunt zich ook opgeven bij de leerkracht als u op een vaste dag of af en toe 
wilt helpen. 
 
Ouderraad 
OBS De Tweemaster heeft een ouderraad (OR) met vertegenwoordigers van de ouders en een leerkracht als 
vertegenwoordiger van het team. Elk schooljaar organiseert de OR ondersteunende activiteiten en 
festiviteiten voor alle leerlingen van de school, zoals wat lekkers met Sint Maarten, het Sinterklaasfeest op 
school (inclusief cadeautjes voor de kinderen en de klas), de versiering en het diner met kerst, het lenteontbijt 
met broodjes en een gekookt eitje, lekkers op de sportdagen, de avond4daagsestops en drinken en eten 
(patatjes met knakworst) op de feestdag in de laatste schoolweek. 
  
In de ouderraad zitten: Hans Melgers, Yvette Bijl, Karin Bood, Natasha Visser, Karin Deen, Noémi Kanyó 
(penningmeester), Karin Rijnders en Pieter Spoelstra. 
  
Medezeggenschapsraad 
De medezeggenschapsraad (MR) mag meepraten en meebeslissen over zaken die met de school te maken 
hebben zoals bijvoorbeeld voorgenomen besluiten van het schoolbestuur. 
Hiervoor heeft de MR twee bevoegdheden namelijk, instemmingsrecht en adviesrecht. 
Instemmingsrecht: het bestuur mag geen beslissingen nemen betreffende een aantal zaken zonder dat de 
meerderheid van de MR (of alleen ouder- of teamgeleding) hiermee heeft ingestemd. 
Adviesrecht: het bestuur moet eerst advies inwinnen bij de MR m.b.t. een aantal schoolzaken voordat een 
beslissing genomen wordt. 
 
In de MR zitten: Niels Busker, Renge Veltman, Jiska Posma en Manon Boukens 
 
U kunt vragen en opmerkingen rechtstreeks doorgeven aan de leden of via de mail mr.tweemaster@ 
openbaaronderwijspresent.nl



 

 

 

Maart 2021 

 
 

 

ma 1   wo 17  

di 2  do 18  

wo 3  vr 19  

do 4  za 20  

  vr 5  zo 21  

za 6  ma 22  

zo 7  di 23  

ma 8  wo 24  

 di 9  do 25  

wo 10 Gr 6 → uilenballen pluizen vr 26  

do 11  za 27  

 vr 12  zo 28  

za 13  ma 29  

zo 14  di 30 Schoolfotograaf 

ma 15  wo 31  

di 16     



 

 

  
 
Intern begeleider 
De intern begeleider is verantwoordelijk voor de coördinatie van de zorg rondom leerlingen. Door zorgvuldig 
observeren en toetsen gedurende de “loopbaan” van uw kind op onze school ontstaat er een beeld van de 
ontwikkelingen en vorderingen. Als uw kind extra aandacht nodig heeft, in welke vorm dan ook, wordt er 
contact met u opgenomen. De leerkracht die de interne begeleiding op onze school coördineert is Manon 
Boukens. 
 
 Ondersteuningsteam 
Vier keer per jaar komt er op school een multidisciplinair team samen. Binnen dit team wordt met ouders en 
school besproken wat de zorgen rondom een kind zijn. Het ondersteuningsteam adviseert en voert eventueel 
onderzoek uit. In het ondersteuningsteam zit een orthopedagoog, iemand van het schoolmaatschappelijk 
werk en vaak een gedragsdeskundige. 
Voordat het ondersteuningsteam bij elkaar komt, vullen ouders en school een groeidocument in. Dit 
groeidocument wordt met toestemming van ouders gedeeld met alle leden van het ondersteuningsteam.  
 
SWV De Westfriese Knoop 
Onze school maakt onderdeel uit van het samenwerkingsverband De Westfriese Knoop. Doel van De 
Westfriese Knoop is om ervoor te zorgen dat ieder kind thuisnabij onderwijs krijgt. U kunt informatie vinden 
op  www.dewestfrieseknoop.nl . 
 
 Leerplicht 
Een kind is leerplichtig vanaf de eerste schooldag van de maand volgend op de maand waarin het kind vijf 
wordt. Jarig op 5 maart betekent leerplichtig vanaf de eerste schooldag in april. Een leerling, die nog geen 6 
jaar is, is voor 5 uur per week vrijgesteld van de verplichting tot geregeld schoolbezoek. 
De schoolleiding kan daarnaast nog eens voor 5 uur per week ontheffing verlenen. 
 
  

http://www.dewestfrieseknoop.nl/


 

 

 

April 2021 

 
 

do 1   za 17  

vr 2  zo 18  

za 3  ma 19 MR 

zo 4 Pasen di 20  

ma 5 Pasen wo 21  

di 6  do 22  

wo 7  vr 23 Koningsspelen  

do 8  za 24  

vr 9  zo 25  

za 10  ma 26 Meivakantie 

zo 11  di 27 Koningsdag 

ma 12  wo 28  

di 13 Gr 7/8 → witte schuur: gluren bij de 
buren 

do 29  

wo 14  vr 30  

do 15     

vr 16     



 

 

 
 
Pestprotocol 
Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig voelen, zodat zij zich optimaal kunnen 
ontwikkelen. Door regels en afspraken duidelijk te maken, kunnen kinderen en volwassenen, als er zich 
ongewenste situaties voordoen, elkaar aanspreken op deze regels en afspraken. Dat vraagt wel, dat wij 
kinderen leren zich assertief op te stellen. Door elkaar te steunen en wederzijds respect te tonen, stellen we 
alle kinderen in de gelegenheid om met veel plezier naar school te gaan. 
Bij ons op school is Jiska Posma de anti-pestcoördinator. 
 
 Projecten 
Zo nu en dan werkt de hele school aan een project. Eén van de projecten staat in het teken van de 
Kinderboekenweek. De onderwerpen van de andere projecten worden ieder jaar opnieuw gekozen. 
Tijdens zo'n project, dat 2 tot 3 weken duurt, worden de lessen zoveel mogelijk aan het gekozen onderwerp 
aangepast. De projecten kunnen worden afgesloten met een tentoonstelling of een optreden van kinderen. 
 
 Rapport 
De kinderen van groep 3 t/m 8 krijgen 2x per jaar een rapport. En wel in de maanden januari/  
februari en juni/juli. De groep 1 en 2 krijgen alleen in juni een rapport. 
Er zijn contactavonden in de maanden september en februari voor alle ouders en soms nog in juni/juli. 
 
Schoolkeuze-onderzoek 
Op 8 oktober maken de leerlingen in groep 8 de NIO-toets, hulpmiddel bij de schoolkeuze. Met behulp van dit 
onderzoek bepalen de leerkracht, de directie en de medewerkers van de Onderwijs Begeleiding Dienst 
gezamenlijk welke vorm van voortgezet onderwijs het meest geschikt is voor uw kind. Een en ander resulteert 
in een keuze-advies dat met de ouders en de leerling besproken zal worden. Dit advies is definitief.  
 
Naast de NIO-toets maken de leerlingen in april nog een Eindtoets. Op onze school is dat de Route-8. Deze 
toets kan eventueel dienen als second opinion. Een advies mag naar aanleiding van deze toets wel naar 
boven, maar niet naar beneden worden bijgesteld. 
 
Schoolplein 
Wij zijn heel trots op ons natuurschoolplein. Van een kaal en ongezellig schoolplein is het een paar jaar 
geleden veranderd in een uitdagend, inspirerend en ontdekkend natuurschoolplein. Voor elk kind is er een 
hoekje gecreëerd. Een zithoek, een voetbalhoek, speelhuisjes, planten, bomen en bloemen staan op het 
kleine binnenstadplein. Kleine beestjes zoeken, klimmen en klauteren en lekker zitten, het is allemaal mo- 
gelijk. 
Hoveniersbedrijf de Twee Heeren heeft het ontwerp gemaakt en uitgewerkt. Voor en na schooltijd mag er 
naar hartenlust op ons plein gespeeld worden. Dit bedrijf verzorgt ook het onderhoud. 
Tien minuten vóór het begin van iedere schooltijd wordt door ons toezicht gehouden. Wij gaan ervan uit dat u 
ook toezicht houdt op uw kind (eren). Voor schooltijd mag er niet gevoetbald worden. Het skateboarden en 
skeeleren voor schooltijd en in het speelkwartier moeten we om veiligheidsredenen verbieden.



 

 

Mei 2021 

 
 

za 1   ma 17  

zo 2  di 18  

ma 3 Meivakantie wo 19  

di 4  do 20  

wo 5  vr 21  

do 6  za 22  

vr 7  zo 23 Pinksteren 

za 8  ma 24 Pinksteren 

zo 9  di 25  

ma 10  wo 26  

di 11  do 27  

wo 12  vr 28  

do 13 Hemelvaartsdag za 29  

vr 14  zo 30  

za 15  ma 31 Gr 3→ witte schuur: Kabouterpad 

zo 16     



 

 

 
 
Schoolreis 
Groep 1 t/m 7 gaat elk jaar op schoolreis. Groep 8 gaat 24 en 25 september 2020 op schoolkamp. Uiteraard 
kan dit alleen als de regels rondom corona niet veranderen. 
 
 Schooltijden 
Vanwege de corona draaien wij in ieder geval het continurooster tot de herfstvakantie. Bij voldoende 
belangstelling voor de continuering, komt er een enquête in september onder ouders. Wellicht blijft het 
continurooster dan na de herfstvakantie bestaan. 
 

Continurooster ma di wo do vr 

Groep 1 t/m 4 8.30 - 14.15 8.30 - 14.15 8.30 - 12.15 8.30 - 14.15 8.30 -  12.00 

Groep 5 t/m 8 8.30 - 14.15 8.30 - 14.15 8.30 -  12.15 8.30 - 14.15 8.30 - 14.15 

 
 

Oude rooster ma di wo do vr 

Groep 1 t/m 4 8.30- 12.00 
13.15 – 15.15 

8.30 - 12.00 
13.15 - 15.15 

8.30 - 12.15 8.30- 12.00 
13.15 – 15.15 

8.30 -12.00 

Groep 5 t/m 8 8.30 - 12.00 
13.15 - 15.15 

8.30 - 12.00 
13.15 - 15.15 

8.30 - 12.15 8.30 - 12.00 
13.15 - 15.15 

8.30 - 12.00 
13.15 - 15.15 

 
Wanneer het regent mogen de kinderen om 8.20 uur en 13.05 uur naar binnen. Vanaf deze tijd is de leer- 
kracht in de klas aanwezig. 
 
 Schooltuinen 
De leerlingen uit groep 6 krijgen elk hun eigen schooltuin. Onder begeleiding van een tuinman leren ze diverse 
groenten en planten te kweken. Ook onkruid wieden hoort daarbij. Op vrijdagmiddag gaan de kinderen samen 
met de leerkracht met hun fiets naar de eigen tuin. 
 
Sportactiviteiten 
Jaarlijks doen we met de school mee aan diverse sportactiviteiten zoals avondvierdaagse, voetbaltoernooi etc. 
Vaak vragen we daarom ouders als begeleiders. 
 
 Sportcommissie 
Bij voldoende belangstelling kunnen kinderen deelnemen aan sportevenementen die door diverse vereni- 
gingen georganiseerd worden. De sportcommissie, onderdeel van de OR, verzorgt de deelname, 
training en begeleiding tijdens de evenementen. 
 
 Inschrijving 
Wanneer een kind de leeftijd van vier jaar heeft behaald, mag het bij ons op school komen. 
Vooraf mogen de kinderen dan vijf keer een ochtend of een middag komen kennismaken met de klas en de 
school. Wanneer u uw kind wilt aanmelden kunt u een aanmeldingsformulier halen bij Ciska van Roosmalen. 
U kunt ook bellen voor een afspraak, 0228-312118. Voor de volledige aanmeldprocedure verwijs ik u naar de 
schoolgids. 
 
 Uitnodigingen en kerstkaarten etc. uitdelen 
Wij vragen u om uitnodigingen voor feestjes, kerstkaarten e.a. buiten schooltijd uit te delen. Niet alle 
kinderen worden gevraagd of krijgen kaarten. Binnen de groepen zorgt dit voor veel onrust bij de kinderen. 



 

 

Juni 2021 

 
 

 

di 1 Gr ½→ witte schuur: Het wordt 
zomer in het kabouterbos 

 do 17  

wo 2  vr 18 Kinderen vrij 

do 3  za 19  

vr 4  zo 20  

za 5  ma 21 MR 

zo 6  di 22 Gr 6 → slootjessafari 

ma 7 Cito wo 23 Gr 4 → slootjessafari 

di 8  do 24 Gr 5 → slootjessafari 

wo 9  vr 25  

do 10  za 26  

vr 11  zo 27  

za 12  ma 28 Rapport mee 

zo 13  di 29  

ma 14 Cito wo 30  

di 15     

wo 16     



 

 

 
 
 Vakantierooster 2020-2021 
Herfstvakantie 12 oktober t/m 16 oktober  
Kerstvakantie 21 december t/m 1 januari  
Voorjaarsvakantie 22 februari t/m 26 februari  
Pasen 5 april  
Meivakantie 26 april t/m 7 mei  
Hemelvaart 13 en 14 mei  
2e Pinksterdag 24 mei  
Zomervakantie 12 juli t/m 22 augustus  

 
Overige vrije dagen/uren: 
Harddraverij dag 
Studiedag 
Studiedag 
Administratie 

17 september 
18 september 
16 november 
1 februari 

 

Administratie 18 juni  
   
   
   
Verhuizen 
Graag ontvangen wij in geval van verhuizing, zo spoedig mogelijk uw nieuwe adres en eventueel telefoon- 
nummer en uw e-mail adres. 
 
 Verjaardagen 
De algemene regel is dat er op school niet gesnoept wordt. Wie jarig is mag op school trakteren.  
Het zou fijn zijn als bij een verjaardag voor een kleine gezonde traktatie gezorgd wordt. De leerkrachten doen 
graag gezond mee.



 

 

Juli 2021 
 

 
 

do 1    za 17  

vr 2  zo 18  

za 3  ma 19  

zo 4  di 20  

ma 5  wo 21  

di 6  do 22  

wo 7  vr 23  

do 8  za 24  

vr 9  12.00 uur vrij zo 25  

za 10  ma 26  

zo 11  di 27  

ma 12 Zomervakantie wo 28  

di 13  do 29  

wo 14  vr 30  

do 15  za 31  

vr 16     



 

 

 
 
 Vrij Vragen 
De Leerplichtwet kent een beperkt aantal redenen, waarvoor ouders vrijstelling van het 
schoolbezoek voor hun kind(eren) kunnen vragen. 
 
Deze zijn: vakantieverlof (artikel 11f), gewichtige persoonlijke omstandigheden (artikel 11g) en 
vervulling van plichten wegens godsdienst- of levensovertuiging (artikel 11e). 
 
 Vakantieverlof 
Een verzoek om vakantieverlof kunt u alleen dienen wanneer: 
Uw werkgever u geen vakantie kan geven tijdens de schoolvakanties van uw kind(eren); in dit geval 
dient u een werkgeversverklaring te overleggen; 
De aard van uw beroep geen vakantie toelaat tijdens de schoolvakanties. 
Deze vakantie mag niet langer duren dan 10 schooldagen en niet samenvallen met de eerste twee 
weken van het nieuwe schooljaar. Het gaat uitsluitend om uw eerste vakantie. Dit betekent, dat een 
extra vakantie wegens wintersport, een tweede vakantie, een extra lang weekend of een langdurig 
bezoek aan familie in het buitenland geen redenen zijn om vrijstelling van schoolbezoek te vragen. 
 
Een schriftelijk verzoek om vakantieverlof dient u uiterlijk zes weken vóór de verlangde periode in bij 
Ciska van Roosmalen.  
 
Gewichtige omstandigheden 
Gewichtige omstandigheden zijn in beginsel externe, veelal buiten uw wil gelegen zaken. Het kan 
gaan om een doktersbezoek, verhuizing, huwelijk van bloed- en aanverwanten, huwelijks- of 
ambtsjubileum, ernstige ziekte van familieleden.  
Als het gaat om een verzoek tot vrijstelling voor méér dan 10 schooldagen, dan ligt de beslissing bij 
de leerplichtambtenaar van de woongemeente. 
De directeur moet altijd melding maken van ongeoorloofd verlof. Regelmatig te laat komen of 
regelmatige absentie valt hier ook onder.  
 
Aanvraagformulieren zijn op school verkrijgbaar. Meer informatie over de verlofregeling vindt u in de 
schoolgids en op de website. 
 


