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Juli 2022 

 
Beste ouder(s), verzorger(s), 
 
Het onderwijsprogramma voor het schooljaar 2022-2023 is gereed. 
Deze schoolkalender met infogids met allerlei nuttige informatie kunt u naast onze schoolgids gebruiken. 
De schoolgids kunt u net als deze schoolkalender op de schoolwebsite (derietvest.dewaarden.nl) vinden. 
Op deze kalender kunt u al bladerend het volgende zien: 
 

• De informatieavond voor de ouders van de groepen 3 en 8; 

• De ontwikkel-/rapportgesprekken; 

• De bijzondere activiteiten; 

• De vakanties; 

• Belangrijke zaken om te weten. 
 
De Rietvest is één van de scholen die valt onder de Stichting “de Waarden”. 
Het Bestuur bestaat uit een Raad van Toezicht en een Bestuurder. 
U leest hierover meer in de schoolgids. Deze schoolgids kunt u vinden op www.scholenopdekaart.nl en de schoolwebsite. 
 
U ziet het, in deze kalender staan veel gegevens, dus geef deze een goed plaatsje in huis. U kunt de gegevens ook overnemen in 
uw eigen agenda en tot slot: de meest up-to-date versie van de schoolkalender vindt u in de schoolapp. 
Vol vertrouwen zien we uit naar een fijn schooljaar met een goede samenwerking tussen kinderen, leerkrachten en ouders. 
 
Namens het team van RKBS de Rietvest wensen wij u en de kinderen een fijn schooljaar toe. 
 
Met vriendelijke groeten, 
Het team van de Rietvest 
 

https://derietvest.dewaarden.nl/impressie/
https://scholenopdekaart.nl/
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De schooltijden (continurooster) 
Groep 1, 2 en 3:  Maandag, dinsdag, donderdag:   08.30 uur/14.30 uur (12.00 uur – 12.40 uur eten en spelen) 
   Woensdag:      08.30 uur/12.30 uur 
   Vrijdag:      08.30 uur/12.00 uur 
*inloop: 08.25 uur tot 08.30 uur. 
 
Groep 4 t/m 8: Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: 08.30 uur/14.30 uur (12.00 uur – 12.40 uur eten en spelen) 
   Woensdag      08.30 uur/12.30 uur 
*inloop: 08.25 uur tot 08.30uur 
 
De kinderen worden aan het eind van de dag door de leerkrachten naar buiten gebracht. 
 
De inloop begint om 08.25 uur en vanaf 08.30uur beginnen alle lessen. 
Het is ontzettend belangrijk om de lessen op tijd te starten. 
 

Bij ziekte van uw kind verwachten wij van u, voor schooltijd, even een briefje, een berichtje met de app Parro Talk of telefoontje.  
Ook als uw kind niet mee kan doen met de gymnastiekles. 
 
De gymtijden 
De leerlingen van groep 3 t/m 8 krijgen de bewegingslessen van onze vakdocent gymnastiek (meneer Robin) in de Niervaert op 
woensdagochtend 

woensdag 

gymtijd groep 

8.30 uur tot 8.35 uur Omkleden  

8.35 uur tot 9.20 uur Groep 8 

9.20 uur tot 10.05 uur  Groep 6 

10.05 uur tot 10.50 uur  Groep 5 

11.00 uur tot 11.45 uur  Groep 3/4 

11.45 uur tot 12.30 uur  Groep 7 

De leerlingen van groep 8 komen zelfstandig naar de Niervaert en de leerlingen van groep 7 mogen aan het eind van de ochtend 
zelfstandig weer naar huis. 
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De directeur: 
De directeur is belast met de dagelijkse leiding van de school. 
U kunt altijd een afspraak maken om hem te spreken. 
 
contactgegevens 
Marco van Bers 
Telefoon: 0168402871 (school) 
Email:  m.v.bers@dewaarden.nl 
  info.rietvest@dewaarden.nl 
 
Wanneer er om een andere reden dan ziekte, vrij gevraagd moet worden, dient u dit uitsluitend bij de directeur te doen. Verlof 
kunt u aanvragen door het verlofformulier (verkrijgbaar op school) in te vullen. Bij het toekennen worden de wettelijke criteria 
gehanteerd. Hier verwijzen we u naar het verlofformulier en de schoolwebsite, waar alle criteria te vinden zijn. 
 
* De groep 4 jarigen vormt hierop een uitzondering, omdat deze leerlingen nog niet leerplichtig zijn. Voor hen is het mogelijk 
buiten bovenstaande redenen om verlof te vragen. 
 
In samenspraak met de ouders wordt gekeken of de leerling bij afwezigheid extra huiswerk meeneemt, zeker als het verlof langer 
is dan een paar dagen.  
 
Managementteam (MT): 
De school heeft een managementteam (MT).  
 
In het managementteam zitten de volgende personen: 
Juf Kim 
Juf Carla 
Juf Pauline 
Meneer Marco 
  

mailto:m.v.bers@dewaarden.nl
mailto:info.rietvest@dewaarden.nl
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De MedezeggenschapsRaad (MR) en de Gemeenschappelijke MedezeggenschapsRaad (GMR): 
Aan iedere school zijn veel “partijen” verbonden, er werkt personeel, leerlingen volgen er onderwijs en ouders willen dat hun 
kind goed onderwijs krijgt. 
Van oudsher praten deze groepen (geledingen) over het beleid van de school via de Medezeggenschapsraad (MR). 
De MR heeft een aantal bevoegdheden, waardoor personeel, leerlingen en ouders het beleid van de school mede kunnen bepalen. 
Soms heeft de MR adviesrecht, de schoolleiding moet de MR dan eerst advies vragen over een voorstel voor het besluit mag worden 
uitgevoerd. Soms gaat het om instemmingsrecht, de schoolleiding heeft de instemming van de MR nodig voordat een voorstel 
uitgevoerd mag worden. 
De directeur zit de MR-vergaderingen bij en heeft een adviserende taak. 
 
De MR heeft een eigen mailadres nl.: mr.rietvest@dewaarden.nl 
 
De MR van de Rietvest bestaat uit 3 ouderleden en 3 personeelsleden. Eventueel kunt u namen opvragen bij de directie. 
Meer over de MR leest u in de schoolgids. 
 
De GMR 
De GMR bestaat uit afgevaardigden van alle scholen van de Stichting.  
Iedere school levert één lid. 
De ene helft van de GMR bestaat uit personeelsleden, de andere helft uit ouderleden. 
 
De OuderRaad (OR): 
Op “de Rietvest” is een OuderRaad actief. 
 
De OuderRaad houdt zich, ter ondersteuning van het schoolteam, gedurende het schooljaar bezig met tal van leuke activiteiten. 
Deze activiteiten zijn o.a.: Het Sinterklaasfeest, het Kerstfeest, sportdag, paasmaaltijd, avondvierdaagse, schoolreizen, afscheid 
groep 8, enz. juf Melanie vertegenwoordigt de school/het personeel. 
 

Om dit alles te bekostigen bestaat er de vrijwillige ouderbijdrage. 
De hoogte van deze ouderbijdrage wordt door de MR vastgesteld. Ook voor dit jaar is dat € 25,- per kind. Er zal u gevraagd worden 
om deze vrijwillige ouderbijdrage over te maken op het rekeningnummer van de OR. 
U ontvangt een betaalverzoek vanuit Payschool 

 

mailto:mr.rietvest@dewaarden.nl


 6 

Verkeerscommissie: 
De verkeerscommissie organiseert verschillende verkeersprojecten voor elke groep. 
De namen van deze commissie kunt u navragen op school. 
Juf Martine, juf Naomi en meneer Toon vertegenwoordigen het personeel. 
 
Tussenschoolse opvang (overblijven) 
Alle leerlingen blijven (gratis) over tussen de middag. In de klassen wordt gegeten en daarvoor of daarna spelen de kinderen onder 
begeleiding op het schoolplein. 
 
De TSO wordt de komende periode uitgewerkt en op de website kunt u vanaf september 2022 alle informatie nalezen 
 
Buitenschoolse opvang: 
Er zijn 2 instanties die in Klundert de buitenschoolse opvang verzorgen, dat zijn Kindercentra Kibeo en Kinderopvang De Cocon. 
 
De school heeft hiermee contact en afspraken gemaakt betreffende het ophalen en brengen van de kinderen. 
 
Schoolafspraken: 
Op school hanteren we de gebruikelijke omgangsvormen. Daar zal iedereen zich in herkennen. Ze zijn gebaseerd op de principes 
van Schoolwide Positiv Behavior Support (SWPBS) (uitgebreide toelichting staat in de schoolgids). 
We werken jaarlijks schoolbreed vanuit SWPB aan 3 afspraken. 
 
We hebben de intentie om de afspraken uit te werken in een concreet overzicht. 
 
Verjaardagen vieren:  
Wanneer een kind jarig is, mag hij/zij zijn of haar verjaardag op school vieren. Met de klas wordt stilgestaan bij deze gebeurtenis. 
In groep 1-2 mogen de ouders daarbij aanwezig zijn. Uw kind mag dan de groep trakteren.  
Er zijn vele mogelijkheden om uw kind verstandig te laten trakteren, wilt u hierop letten? 
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Aantal leerlingen per groep vanaf sept. 2022:  
Groep 1/2  27 kinderen 
Groep 3  14 kinderen 
Groep 4  24 kinderen 
Groep 5  20 kinderen 
Groep 6  22 kinderen 
Groep 7  20 kinderen 
Groep 8  24 kinderen 
 
Bijna 4 jaar: 
Wordt uw kind 4 jaar, dan kan hij/zij 10 dagdelen d.w.z. 5 dagen voorafgaand aan  zijn/haar 4e verjaardag naar school. De precieze 
data worden in overleg met de leerkracht besproken. Zij zal een afspraak maken om het één en ander bij u thuis te komen 
bespreken. Het is niet raadzaam om uw kind 14 dagen voor de zomervakantie mee te laten “draaien” i.v.m. de vele activiteiten. 
 
Vakantie-overzicht + vrije dagen + studiedagen : 
Eerste schooldag  05 september 2022 (maandag) 
Studiedag leerKRACHT 19 september 2022 (maandag) 
Waardendag   05 oktober 2022 (woensdag) 
Herfstvakantie  24 oktober t/m 28 oktober 2022 
Vrije middag   22 december 2022 (om 12.00u uit) 
Kerstvakantie  24 december t/m 06 januari 2023 
Voorjaarsvakantie  20 februari t/m 24 februari 2023 
Studiedag II   16 maart 2023 (donderdag) 
Goede Vrijdag  07 april 2023 
Tweede Paasdag  10 april 2023 
Meivakantie   24 april t/m 05 mei 2023  
Hemelvaartvakantie 18 mei t/m 19 mei 2023 
2e Pinksterdag  29 mei 2023 
Vrije dag   14 juli 2023 (alle groepen) 
Zomervakantie  vanaf 17 juli t/m 25 augustus 2023 
Er is nog voldoende ruimte om een enkele studiedag te plannen. We brengen u uiteraard tijdig op de hoogte van deze datum. 
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Wij vragen u vriendelijk maar dringend om uw vakanties binnen de schoolvakanties op te nemen.  
Wilt u verlofaanvragen zo spoedig mogelijk bij de directie indienen? 
De regelingen over verlofaanvragen vindt u ook op de schoolwebsite derietvest.dewaarden.nl 
 
Contactgegevens: 
Indien er een telefoonnummer of een e-mailadres gewijzigd wordt, graag aan school doorgeven, zodat de administratie aangepast 
kan worden. U kunt dit doen via het Ouderportaal. Dit geldt ook voor uw mobiele telefoonnummers e.d..  
Het is belangrijk dat de school u altijd kan bereiken. 
 
Luizencontrole: 
Op de maandag na elke vakantie wordt er een luizencontrole gehouden. Op deze dag graag de haren gel-vrij houden zodat ze 
makkelijk te controleren zijn.  
 
De schoolgids, de info-brief en andere informatiebronnen: 
Aan het begin van het cursusjaar ontvangt u de schoolkalender (digitaal). De schoolgids, schoolkalender en deze infogids kunt u 
tevens lezen op de schoolwebsite van de school derietvest.dewaarden.nl. 
 
In de schoolgids kunt u lezen op welke wijze wij inhoud willen geven aan het onderwijs aan uw kinderen, u vindt daarin allerlei 
regels en afspraken en veel standaardinformatie aangaande school en onderwijs. 
 
Regelmatig verschijnt er info (nieuwsflits via de schoolapp Parro Talk). Hierin wordt u op de hoogte gehouden van allerlei actuele 
zaken. Indien u niet de mogelijkheid hebt om via internet (computer, telefoon en/of tablet) berichten te ontvangen, wilt u dit 
dan aan de school kenbaar maken?  
 
Natuurlijk geeft de schoolwebsite nog veel meer informatie.  
Informatie van de MR en OR wordt via de schoolapp gestuurd of via een op school uitgedeelde brief. 
 
Verder kunt u ook op: www.scholenopdekaart.nl informatie vinden over de school. 
 
Belangrijk: 
Het kan gebeuren dat er zich thuis of elders situaties voordoen, die invloed kunnen hebben op het gedrag en de ontwikkeling van 
uw kind (overlijden van een dierbare, ziekte enz.). 

https://derietvest.dewaarden.nl/
https://derietvest.dewaarden.nl/
http://www.scholenopdekaart.nl/
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Omdat wij het heel belangrijk vinden om op de juiste manier om te gaan met de gevoelens van uw kind, stellen wij het zeer op 
prijs als u in een dergelijke situatie even contact opneemt met de betreffende leerkracht. 
 
Actie lege batterijen en inkt-cartridges: 
In het halletje (ingang grote plein) staat een ton waarin lege batterijen gestopt kunnen worden. Voor iedere kilo lege batterijen 
krijgen wij een aantal punten. Met deze punten kunnen we sparen voor diverse materialen die in de klas gebruikt kunnen worden. 
 
Ook kunnen wij lege cartridges goed gebruiken. We krijgen hiervoor een kleine vergoeding. Dit geld wordt besteed aan een goed 
doel. U kunt uw cartridges afgeven bij de conciërge. 
 
Oudercontact: 
Aan het begin van het schooljaar worden er informatieavonden gegeven voor de ouders van bepaalde groepen (3, 4 en 8). De 
ouders van groepen waar geen informatieavond voor gepland staat, ontvangen een flyer met daarin alle informatie, die van belang 
is.  
In de groepen 1-2 wordt een huisbezoek afgelegd, waarin alle informatie uitvoerig aan bod komt. 
Alle ouders worden voor de herfstvakantie uitgenodigd voor een zogenaamd “kennismakingsgesprek”. 
 
Het doel van het kennismakingsgesprek (groep 2 t/m 7) is om vanaf het begin contact, vertrouwen en verbondenheid te creëren 
tussen school en ouders. Uit het gesprek kunnen afspraken voortvloeien over begeleiding van het kind, zodat ouders en leerkrachten 
weten wat ze van elkaar kunnen verwachten en waar het komende jaar aan gewerkt gaat worden. 
Ouders van groep 1 worden uitgenodigd voor een gesprek zodra de leerling ongeveer 6 weken op school zit. 
 
Ook in maart zijn deze avonden gepland in de vorm van ontwikkel-/rapportgesprekken. De nadruk zal dan meer liggen op de toets-
resultaten. De juiste data van deze avonden kunt u vinden op de ouderkalender. 
Een aantal keren per jaar zullen wij het werk van uw kind(eren) ter informatie mee naar huis geven. Zo kunt u zich op de hoogte 
stellen van de behaalde cijfers in de verschillende schriften.  
 
Verder bent u welkom op school als u inlichtingen wenst over uw kind(eren).  
Indien nodig kunt u altijd een afspraak met de leerkracht of de directeur maken. 
 
  



 10 

Sportevenementen: 
De school neemt deel aan verschillende buitenschoolse sportevenementen, zoals: 
voetbal-, korfbal-, badmintonevenement en zeskamp. 
 
Vertrouwenspersoon: 
Overal waar gewerkt wordt, zijn weleens misverstanden en worden af en toe fouten gemaakt. Dat is op onze school niet anders.  
Zit u iets dwars, heeft u het gevoel dat iets niet helemaal goed loopt of heeft u een klacht, dan kunt u dit altijd aan de school 
melden. Samen zoeken we dan naar een goede oplossing. Komen we er niet uit, dan bespreken we wie er ingeschakeld moet 
worden om het probleem wel op te kunnen lossen. 
 
Heeft u een probleem of klacht betreffende de situatie in een klas, neemt u dan in eerste instantie contact op met de leerkracht 
van uw kind. Samen wordt er dan geprobeerd een goede oplossing te vinden. Als dit niet lukt, dan kunt u natuurlijk contact 
opnemen met de directeur. 
 
De school heeft interne vertrouwenspersonen, dit zijn op onze school juf Erika en juf Pauline. Zij kunnen u adviseren via welke 
weg u uw probleem of klacht het beste kan laten behandelen.  
Verdere informatie kunt u lezen in de schoolgids (te vinden op de website van de school.) 
 
Ziekmelding 
U kunt uw kind telefonisch ziekmelden. Dat kan ook via Parro, dat zal alleen iedere dag opnieuw moeten gebeuren. Tot slot kunt 
u een berichtje naar de leerkracht, die zijn/haar werkdag heeft, sturen als uw kind ziek is. 
 
Algemene informatie:  
School: RKBS De Rietvest 
Adres:  Keenestraat 7 4791 AM Klundert tel.: 402871 
 
Het e-mailadres van de school is: info.rietvest@dewaarden.nl 
 
Kantoor in Zevenbergen: 
Stichting De Waarden Kristallaan 1 4761 ZC Zevenbergen  tel.: 404502  
    (2e verdieping) 
 

mailto:info.rietvest@dewaarden.nl
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Directie:  
Marco van Bers 
m.v.bers@dewaarden.nl 
info.rietvest@dewaarden.nl 
 
Intern Begeleider: 
Juf Pauline 
 
Overige leerkrachten + klassenbezetting 2022/2023: 
Groep Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

1-2 Juf Marie-Claire 
Juf Anita 

Juf Marie-Claire 
Juf Anita 

Juf Nicoliene 
Juf Anita 

Juf Nicoliene 
Juf Anita 

Juf Nicoliene 
Juf Anita 

3 Juf Carla Juf Carla Juf Carla Juf Naomi Juf Naomi 

4 Juf Erika Juf Erika Juf Erika vervanging van juf 
Martine 

JufJasmijn ter 
vervanging van juf 
Martine 

5 Meneer Toon Meneer Toon Juf Naomi Meneer Toon Meneer Toon 

6 Juf Ellen Juf Ellen Juf Ellen Juf Ellen Juf Ellen 

7 Juf Lisanne Juf Kim Juf Marie-Claire Juf Lisanne Juf Lisanne 

9 Juf Melanie Juf Melanie Juf Melanie Juf Melanie Juf Melanie 

 
Specialist meer- en hoogbegaafdheid:  juf Désirée 
Onderwijsassistenten:   juf Anita  groep 1-2 (5x4,5u) 
      juf Anke  groep 4 t/m 8 
      juf Fleur groep 4 t/m 8 
      juf Danielle groep 5 (arrangement) 
 
Ondersteuning door leerkrachten: 
Juf Kim op maandag 
Juf Jasmijn op dinsdag 
  

mailto:m.v.bers@dewaarden.nl
mailto:info.rietvest@dewaarden.nl
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BELANGRIJK 
Denkt u aan de veiligheid van de kinderen door uw auto op de juiste plaatsen te parkeren (in parkeervakken, niet op de 
Kiss&Ridestrook) en met uw fiets niet op de rijweg te wachten. 
 
We zien heel vaak gebeuren, zeker met wat regen, dat  ouders hun kinderen letterlijk voor de poort uit de auto willen zetten om 
af te zetten bij school. Daar ook hun kind op willen halen. Parkeren op stoep en de Kiss&Ride voor Parking gebruiken. Een stukje 
verderop is parkeer gelegenheid voldoende. Dat zou veel gevaarlijke situaties en frustratie bij andere ouders en leerlingen 
voorkomen! 
 

 



1-aug 2-aug 3-aug 4-aug 5-aug 6-aug 7-aug

8-aug 9-aug 10-aug 11-aug 12-aug 13-aug 14-aug

15-aug 16-aug 17-aug 18-aug 19-aug 20-aug 21-aug

22-aug 23-aug 24-aug 25-aug 26-aug 27-aug 28-aug

= Vakantie of vrije dag
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zaterdag

32

33

zondagvrijdag

2022RKBS de Rietvest augustus
maandag dinsdag woensdag donderdag



29-aug 30-aug 31-aug 1-sep 2-sep 3-sep 4-sep

5-sep 6-sep 7-sep 8-sep 9-sep 10-sep 11-sep

heeft u uw  privacy-voorkeuren

doorgegeven via Parro?

12-sep 13-sep 14-sep 15-sep 16-sep 17-sep 18-sep

19-sep 20-sep 21-sep 22-sep 23-sep 24-sep 25-sep

= Vakantie of vrije dag

via Payschool

juf Naomi jarig (1996)

voor de vr. ouderbijdrage

Periode I: 7 weken

Prinsjesdag

Info-avond groep 4 en 8 20.00u-21.00u via parro 

Info-avond groep 3 19.00u-20.00u inschrijven startgesprekken sluiting inschrijving 

14.00-14.30u

38 3

studiedag leerKRACHT

oudergroepsbezoek 

37 2

De informatieboekjes worden

start ochtend plusklas (3-4-5)

14.15u-15.15u

Inloopspreekuur CJG

vandaag mee naar huis gegeven. start ochtend plusklas (6-7-8)

juf Martine jarig (1986)

36 1

Koffiemomentje voor ouders

Formulieren startgesprekken

worden meegegeven

op het schoolplein: 8.30u

Luizencontrole

u ontvangt een pushbericht 

ouderportaal van ParnasSys èn

Kloppen de gegevens in het

zondagwoensdag donderdag vrijdag zaterdag

juf Melanie jarig (1993)

2022
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26-sep 27-sep 28-sep 29-sep 30-sep 1-okt 2-okt

3-okt 4-okt 5-okt 6-okt 7-okt 8-okt 9-okt

10-okt 11-okt 12-okt 13-okt 14-okt 15-okt 16-okt

17-okt 18-okt 19-okt 20-okt 21-okt 22-okt 23-okt

24-okt 25-okt 26-okt 27-okt 28-okt 29-okt 30-okt

= Vakantie of vrije dag

14.15u-15.15u

43

herfstvakantie

juf Pauline jarig (1966)

herfstvakantieherfstvakantieherfstvakantie

juf Alexandra jarig (1976) 

schoolbel uit

herfstvakantie

42 7

41 6

meneer Koen jarig (1987)schoolfotograaf

startgesprekken groep 2 t/m 8

40 5

zondagwoensdag donderdag vrijdag zaterdag

juf Anita jarig (1987)
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39

maandag

4

startgesprekken groep 2 t/m 8

groepen 5 t/m 8 met leerlingen

dinsdag

2022

Waardendag

Inloopspreekuur CJG

groepen 5 t/m 8 met leerlingen



31-okt 1-nov 2-nov 3-nov 4-nov 5-nov 6-nov

7-nov 8-nov 9-nov 10-nov 11-nov 12-nov 13-nov

14-nov 15-nov 16-nov 17-nov 18-nov 19-nov 20-nov

21-nov 22-nov 23-nov 24-nov 25-nov 26-nov 27-nov

= Vakantie of vrije dag

 

14.15u-15.15u

47 11

juf Ellen jarig (1971)

Inloopspreekuur CJG

 

46 10

 

juf Anke jarig (1989) 

juf Jasmijn jarig (1991)Intocht Sint???

45 9

juf Marie-Claire jarig (1994)

 

zondagwoensdag donderdag vrijdag zaterdag

2022
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44

maandag

8

Periode II: 8 weken

Luizencontrole

dinsdag



28-nov 29-nov 30-nov 1-dec 2-dec 3-dec 4-dec

5-dec 6-dec 7-dec 8-dec 9-dec 10-dec 11-dec

12-dec 13-dec 14-dec 15-dec 16-dec 17-dec 18-dec

19-dec 20-dec 21-dec 22-dec 23-dec 24-dec 25-dec Eerste  Kerstdag

= Vakantie of vrije dag

groep 6: Rots en Waterles

locatie: Bastion

dan 's middags vrij (12.00u)

kerstviering: indien 's avonds,
51 15

14.15u-15.15u

50 14
groep 6: Rots en Waterles

Inloopspreekuur CJG

locatie: Bastion

49 13

(geen kleine pauze)

Sinterklaas op school start van de school 9.30u

dinsdag zondagwoensdag donderdag vrijdag zaterdag
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48

maandag

12

2022



27-dec 29-dec 30-dec 31-dec 1-jan

2-jan 3-jan 4-jan 5-jan 6-jan 7-jan

9-jan 10-jan 11-jan 12-jan 13-jan 14-jan

16-jan 17-jan 18-jan 19-jan 20-jan

23-jan 24-jan 25-jan 26-jan 27-jan

= Vakantie of vrije dag

4 18
locatie: Bastion

29-jan

Inloopspreekuur CJG

14.15u-15.15u

juf Erika jarig (1982)

groep 6: Rots en Waterles

groep 6: Rots en Waterles

Periode III: 6 weken		 15-jan

3

28-jan

17

wordt tijdelijk gesloten groep 6: Rots en Waterles
2 16

Luizencontrole

ouderportaal (module Cito)

Kerstvakantie Kerstvakantie

 

zondagzaterdag

 

 

KerstvakantieKerstvakantie

vrijdag

Kerstvakantie

26-dec 28-dec

Kerstvakantie Kerstvakantie Kerstvakantie

Kerstvakantie

2023

ka
le

nd
e
rw

e
e
k

sc
h
oo

lw
e
e
k januari

52

maandag woensdag donderdagdinsdag

1

8-jan

Kerstvakantie

 

22-jan21-jan

meester Marco jarig

locatie: Bastion

locatie: Bastion



30-jan 31-jan 1-feb 2-feb 3-feb 4-feb 5-feb

6-feb 7-feb 8-feb 9-feb 10-feb 11-feb 12-feb

13-feb 14-feb 15-feb 16-feb 17-feb 18-feb 19-feb

20-feb 21-feb 22-feb 23-feb 24-feb 25-feb 26-feb

= Vakantie of vrije dag

locatie: Bastion

juf Danielle jarig (1979)

8

voorjaarsvakantie voorjaarsvakantie voorjaarsvakantievoorjaarsvakantie voorjaarsvakantie

groep 6: Rots en Waterles

locatie: Bastion

Inloopspreekuur CJG

14.15u-15.15u

7 21
oudergroepsbezoek 

14.00-14.30u

wordt weer geopend

ouderportaal (module Cito)

locatie: Bastion

6 20

ka
le

nd
e
rw

e
ek

sc
h
oo

lw
e
ek februari

5

maandag

19

dinsdag woensdag donderdag

groep 6: Rots en Waterles

2023

groep 6: Rots en Waterles

zondagvrijdag zaterdag



27-feb 28-feb 1-mrt 2-mrt 3-mrt 4-mrt 5-mrt

6-mrt 7-mrt 8-mrt 9-mrt 10-mrt 11-mrt 12-mrt

13-mrt 14-mrt 15-mrt 16-mrt 17-mrt 18-mrt 19-mrt

20-mrt 21-mrt 22-mrt 23-mrt 24-mrt 25-mrt 26-mrt

= Vakantie of vrije dag

aanmelddagen VO

 

14.15u-15.15u

12 25

Inloopspreekuur CJG

 

11 24
Palet)

Studiedag BMRP

 

(Bastion, Molenvliet, Rietvest en 

10 23

aanmelddagen VO

rapportgesprekken rapportgesprekken

sluiting inschrijving

eerste rapport

Periode IV: 8 weken

2023

meneer Robin jarig (1992)

zondagwoensdag donderdag vrijdag zaterdag

ka
le

nd
e
rw

e
ek

sc
h
oo

lw
e
ek maart

9

maandag

22

Luizencontrole

inschrijven: rapportgesprekken

dinsdag

 

 



27-mrt 28-mrt 29-mrt 30-mrt 31-mrt 1-apr 2-apr

3-apr 4-apr 5-apr 6-apr 7-apr 8-apr 9-apr

10-apr 11-apr 12-apr 13-apr 14-apr 15-apr 16-apr

17-apr 18-apr 19-apr 20-apr 21-apr 22-apr 23-apr

= Vakantie of vrije dag

14.15u-15.15u 

 Inloopspreekuur CJG groep 5 t/m 8: 14.00u uit

groep 1 t/m 4: 12.00u uit

16 29

15 28

Tweede  Paasdag

schoolbel uit

Eerste Paasdag

14 27

Paasviering

dinsdag zondagvrijdag zaterdag

Witte Donderdag Goede Vrijdag

2023

ka
le

nd
e
rw

e
ek

sc
h
oo

lw
e
ek april

13

maandag

26

juf Lisanne jarig (1987)

woensdag donderdag



24-apr 25-apr 26-apr 27-apr 28-apr 29-apr 30-apr

1-mei 2-mei 3-mei 4-mei 5-mei 6-mei 7-mei

8-mei 9-mei 10-mei 11-mei 12-mei 13-mei 14-mei

15-mei 16-mei 17-mei 18-mei 19-mei 20-mei 21-mei

22-mei 23-mei 24-mei 25-mei 26-mei 27-mei 28-mei

= Vakantie of vrije dag

Hemelvaart

Dodenherdenking

Periode V: 10 weken

Bevrijdingsdag

Inloopspreekuur CJG

14.15u-15.15u

21 32

Week van de scholenmarkt gr. 7

 

20 31

 groep 8  groep 8  groep 8

   

ouderportaal (module Cito)

wordt tijdelijk gesloten

19 30

juf Carla jarig  (1984)

deze maand onverwachte

Luizencontrole

ontruimingsoefening

18

Meivakantie Meivakantie Meivakantie Meivakantie

meneer Toon jarig

Meivakantie

zondagwoensdag donderdag vrijdag zaterdag

Meivakantie

dinsdag

Meivakantie Meivakantie

2023

ka
le

nd
e
rw

e
e
k

sc
h
oo

lw
e
e
k mei

Meivakantie

17

maandag

Meivakantie



29-mei 30-mei 31-mei 1-jun 2-jun 3-jun 4-jun

5-jun 6-jun 7-jun 8-jun 9-jun 10-jun 11-jun

12-jun 13-jun 14-jun 15-jun 16-jun 17-jun 18-jun

19-jun 20-jun 21-jun 22-jun 23-jun 24-jun 25-jun

= Vakantie of vrije dag

kennismakingsmiddag VO

12.00-12.30u

ouderportaal (module Cito)

Inloopspreekuur CJG

wordt weer geopend

14.15u-15.15u

25 36
oudergroepsbezoek 

24 35

23 34

22

 

juf Fleur jarig (2000) 

juf Kim jarig (1987)

33

Tweede Pinksterdag

ka
le

nd
er

w
ee

k

sc
h
oo

lw
ee

k juni
zondagwoensdag donderdag vrijdag

2023
zaterdagmaandag dinsdag

 



26-jun 27-jun 28-jun 29-jun 30-jun 1-jul 2-jul

3-jul 4-jul 5-jul 6-jul 7-jul 8-jul 9-jul

10-jul 11-jul 12-jul 13-jul 14-jul 15-jul 16-jul

17-jul 18-jul 19-jul 20-jul 21-jul 22-jul 23-jul

24-jul 25-jul 26-jul 27-jul 28-jul 29-jul 30-jul

= Vakantie of vrije dag

tweede rapport

Op bezoek in de nieuwe klas

30

Zomervakantie ZomervakantieZomervakantie Zomervakantie

schoolbel uit

Zomervakantie Zomervakantie

ZomervakantieZomervakantie Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie

28 39

29

Zomervakantie Zomervakantie

zomervakantie t/m 28-08-2023

14.15u-14.30u

uitglijden

groep 8 alle leerlingen vrij

zondagwoensdag donderdag vrijdag zaterdag

juf Joyce jarig (1951)

2023

Zomervakantie

ka
le

nd
er

w
ee

k

sc
h
oo

lw
ee

k juli

26

maandag

37

27 38

dinsdag



31-jul 1-aug 2-aug 3-aug 4-aug 5-aug 6-aug

7-aug 8-aug 9-aug 10-aug 11-aug 12-aug 13-aug

14-aug 15-aug 16-aug 17-aug 18-aug 19-aug 20-aug

21-aug 22-aug 23-aug 24-aug 25-aug 26-aug 27-aug

= Vakantie of vrije dag

zondag

Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie

vrijdag zaterdag

Zomervakantie

ka
le

nd
e
rw

e
e
k

sc
h
oo

lw
e
e
k augustus

maandag dinsdag woensdag donderdag

2023

juf Nicoliene jarig (1972)

31

Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie

Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie

32

Zomervakantie Zomervakantie

juf Désirée jarig (1973)

ZomervakantieZomervakantie Zomervakantie ZomervakantieZomervakantie Zomervakantie Zomervakantie

Zomervakantie

34

Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie

33

t/m 25-08-2023


