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Medewerkers Prins Mauritsschool 

Directeur   Tineke Deunk-Joldersma 

Onderbouw coördinator (1-3) Ellen Cuppen 

Bovenbouw coördinator (4-8) Christel Donders  

Intern begeleiders Inge Heutink en Marieke Peereboom 

Groep 1-2   Chantal Uijen en Mirjam van Lier 

Groep 1-2   Jilke Verweij en Ellen Cuppen 

Groep    1-2   Francien Rebersek en Invy de Ruijter 

Groep 3   Lieke Smits 

Groep   4   Helen Bouma en Christel Donders 

Groep 5   Matthijs Thijssen 

Groep 6   Joyce Losekoot  

Groep   7   René Schonenberg 

Groep  8   Anique Schoenmaker en Inge Meijer 

Onderwijsassistenten  Imke van den Bosch en Nancy Hoenderop 

Secretaresse   Rosemarie Ebben en Nancy Hoenderop 

Conciërge    Jeel Schoeman  

Gymdocent   Pepijn Jilesen 

Coördinator Brede School  Ledia Bagijn 

 

 

 

 



        

Kalender 

Alle vrije dagen zijn blauw gekleurd. In de loop van het  schooljaar kunnen er nog wijzigingen optreden. Houd daarom de memo en Social Schools goed in de gaten! 

 

Schooltijden 

Onderbouw (groep 1 t/m 4) 

Maandag 8.30 - 11.45 13.00 - 15.15 

Dinsdag 8.30 - 11.45 13.00 - 15.15 

Woensdag 8.30 - 12.15 vrij 

Donderdag 8.30 - 11.45 13.00 - 15.15 

Vrijdag 8.30 - 11.45 vrij 

 
Bovenbouw (groep 5 t/m 8) 

Maandag 8.30 - 11.45 13.00 - 15.15 

Dinsdag 8.30 - 11.45 13.00 - 15.15 

Woensdag 8.30 - 12.15 vrij 

Donderdag 8.30 - 11.45 13.00 - 15.15 

Vrijdag 8.30 - 11.45 13.00 - 15.15 

 

 

 

 

 

 



        

In verband met corona gaan de kinderen in tijdsloten naar school. Dit om de drukte wat te spreiden bij het halen en brengen. We vragen ouders om zelf de gepaste afstand 

tot elkaar te bewaren. De leerkrachten zullen de kinderen op het plein opvangen. Ouders blijven achter het hek en komen niet op het schoolplein. 

 

In verband met corona hebben we de volgende aangepaste tijden: 

 Groepen 1/2/3/4 komen om 8.20 - 8.25 uur op school   

 Groepen 5/6/7/8 komen om 8.30 – 8.35 uur op school   

 Groepen 1/2/3/4 komen om 11.40 uur uit school (op woensdag om 12.10 uur)  

 Groepen 5/6/7/8 komen om 11.50 uur uit school (op woensdag om 12.20 uur)  

 
Middag:  

 Groepen 1/2/3/4 komen om 12.50 - 12.55 uur op school   

 Groepen 5/6/7/8  komen om 13.00 – 13.05 uur op school   

 Groepen 1/2/3/4 komen om 15.10 uur uit school   

 Groepen 5/6/7/8  komen om 15.20 uur uit school   

We maken gebruik van de volgende ingangen: 

groep 1-2 op het schoolplein 

groep 3 maakt gebruik van de zijingang bij de fietsen en verzamelt in de voetbalkuil 

groep 4 verzamelt bij de hoofdingang 

groep 5 verzamelt op het schoolplein 

groep 6 verzamelt bij de kleuterlokalen op het schoolplein 

groep 7 verzamelt in de voetbalkuil 

groep 8 verzamelt bij de hoofdingang 

 

 
 

 

 



        

Gymrooster 

Dit is het gymrooster voor het eerste half jaar. U wordt er tijdig van op de hoogte gebracht als er wijzigingen plaatsvinden. Waarschijnlijk zal er voor het tweede half jaar 

een aangepast gymrooster volgen. 

 dinsdag Vrijdag 

 9.30-10.15 uur 6 5 

10.15-11.00 uur 7 4 

 11.00-11.45 uur 8 3 

   

13.00-13.45 uur 3 7 

13.45-14.30 uur 4 8 

14.30-15.15 5 6 

 

 

Medezeggenschapsraad 

De medezeggenschapsraad is een inspraakorgaan voor ouders binnen onze school. In deze raad zitten twee vertegenwoordigers van ouders en twee leerkrachten van onze 

school. Rechten en plichten zijn vastgelegd in het MR-reglement. 

De MR bestaat uit: 
Chantal Uijen   leerkracht  
Matthijs Thijssen  leerkracht 
Miel Hummelink   ouder, voorzitter    
Anita van den Hof  ouder 
 
 

Ouderbijdrage 

Dit jaar hoeft er geen ouderbijdrage te worden betaald. De oudervereniging wordt opgeheven en maakt de gelden die in kas zijn dit schooljaar op. Van deze gelden wordt 

dit jaar het schoolreisje betaald en dat wat nodig is voor allerlei feestelijke activiteiten. Het geld dat nodig is om allerlei feestelijke activiteiten voor de kinderen te 

organiseren komt uit de ouderbijdragen. De hoogte van de ouderbijdrage voor het schooljaar 2021-2022 wordt dit schooljaar vastgesteld.  

 

 

 



        

Activiteitenplein Prins Maurits  

Brede School Prins Maurits heeft een groot aanbod van naschoolse activiteiten. Deze worden georganiseerd vanuit het Activiteitenplein. 

Kinderen van 4 tot 13 jaar kunnen aansluitend aan schooltijd meedoen aan allerlei activiteiten waarvoor zij zich hebben opgegeven. Naast de Kinder Wijk Club is er op het 

activiteitenplein ook een naschools programma voor cultuur. Op het activiteitenplein werken de medewerkers van Bindkracht10 en BSO de Prins samen met docenten van 

de Lindenberg. Bindkracht10 heeft de regie en coördineert dit geheel. 

 

Naschools programma met de Kinder Wijk Club en Cultuur 

Op verschillende dagen van de week kunnen de kinderen op het activiteitenplein terecht voor een leuk en leerzaam, afwisselend programma. Je schrijft je telkens in voor 

een periode van enkele weken. Dit inschrijven gebeurt via een inschrijfbriefje.  

Een aantal dagen voor de inschrijf week krijgt u via Social Schools een bericht over het inschrijven, de data en de flyers met activiteiten. De flyers worden tevens op de 

white-borden bij de achteringangen opgehangen. 

Verjaardagen 

De verjaardagen van de kinderen worden in de klas gevierd. De leerkrachten maken er samen met de kinderen een feestje van. Hierbij zijn geen ouders bij aanwezig. Met 

ingang van dit schooljaar mogen de kinderen niet meer trakteren. We zetten die dag het kind in het zonnetje. 

 
Overblijven 

Het overblijven bij ons op school wordt georganiseerd door Stichting SOOS.  

Voor vragen en informatie kunt u kijken op www.stichtingsoos.nl  
Via deze site kunt u uw kind ook aanmelden voor het overblijven. 
Voor vragen en het aanmelden van incidentele overblijfmomenten kunt u contact opnemen met onze overblijfcoördinator Victoria Lammerinks. U kunt haar bereiken via 

victoria.lammerinks@stichtingsoos.nl of via 06-30213159. 

Verlof 

Buiten de schoolvakanties op vakantie gaan is niet toegestaan.  

Wanneer er zich bepaalde, gewichtige situaties voordoen, mag de directeur uw kind verlof geven. Deze situaties zijn onder andere: huwelijk / sterfgevallen / jubilea van 

ouders en naaste familieleden. U kunt hiervoor een verlofformulier afhalen bij de administratie van de school. 

Wij geven ook verlof voor geloofsfeesten, zoals het Suikerfeest of Offerfeest, maar u moet wel formeel toestemming aan de directeur vragen. 
Voor verdere informatie zie de verlofregeling in de schoolgids. 

Ziekte of afwezigheid 

Bij ziekte of afwezigheid van uw kind dient u de school hiervan op de hoogte te stellen. Wij verzoeken u dit mondeling of telefonisch te doen vóór 08.30 uur (024-3442331). 

Indien u kind deelneemt aan een naschoolse activiteit, dient u uw kind ook daar af te melden. Na 9 uur worden de ouders gebeld waarvan het kind zonder bericht niet op 

school is. Dit is om te voorkomen, dat kinderen niet op school aankomen, zonder dat ouders of school hiervan op de hoogte zijn. Het neemt niet weg dat u als ouders 

verantwoordelijk bent voor het afmelden van uw kind.  

Bezoek aan huisarts, tandarts en dergelijke moet het liefst na schooltijd gebeuren. 

Het kan voorkomen dat uw kind tijdens schooltijd ziek wordt. We proberen dan eerst met u in contact te komen om uw kind op te komen halen. We sturen kinderen niet 

alleen naar huis.  

http://www.stichtingsoos.nl/
mailto:victoria.lammerinks@stichtingsoos.nl


        

Als uw kind meteen naar het ziekenhuis of naar een dokter moet, proberen we ook eerst de ouders te bereiken zodat u mee kunt. Indien we u niet kunnen bereiken, gaan 

we zelf als begeleider mee. Het is vooral voor dit soort situaties erg belangrijk dat u wijzigingen in telefoonnummers doorgeeft. 

Leerplichtwet en verzuimprotocol 

Alle kinderen en jongeren in Nederland zijn verplicht om naar school te gaan, zo schrijft de leerplichtwet voor. Alle kinderen van 5 tot 18 jaar zijn leerplichtig. De school 

moet van alle ingeschreven leerlingen de aan- en afwezigheid bijhouden volgens het verzuimprotocol. 

Wanneer kinderen meerdere malen ongeoorloofd afwezig zijn, of vaak te laat komen, zijn wij wettelijk verplicht de leerplichtambtenaar hiervan op de hoogte brengen. In 

dat geval kunt u een bezoek van de leerplichtambtenaar verwachten. Bij regelmatige afwezigheid vanwege  ziekte moeten wij dit doorgeven aan de GGD en/of 

leerplichtambtenaar. 

Ouder-kind-gesprekken   

Vanaf dit schooljaar gaan we de oudergesprekken anders vormgeven. We vinden het belangrijk om samen met ouders en het kind te kijken naar het onderwijs. Graag willen 

wij kinderen meer betrekken bij het eigen leerproces. Wat gaat er al goed? Waar kan het kind nog in groeien? Wat kan het kind zelf doen? Hoe kunnen de ouders het kind 

hierin ondersteunen? En wat kan school doen? We hebben ervoor gekozen om vanaf eind groep 4 gesprekken te voeren met leerkracht, ouder(s) en het kind. Bij het tweede 

en derde gespreksmoment ontvangt u tevens ook het rapport van uw kind. De gesprekken van groep 1 t/m midden groep 4 zullen hetzelfde zijn als voorgaande jaren.  

Luizen  

We streven ernaar om de eerste schooldag na elke vakantie de kinderen te controleren op luizen. Deze dag a.u.b. geen ingewikkelde kapsels of gel in het haar. Worden er 

luizen of neten gevonden bij uw kind, dan brengen wij u hier dezelfde dag nog van op de hoogte en vragen wij u eventueel om uw kind op te halen en zo snel mogelijk te 

behandelen. Ook krijgt u indien gewenst instructie over de behandeling. Het betrokken kind wordt na enige tijd nogmaals gecontroleerd. Mocht het probleem nog niet 

verholpen zijn, dan volgt er wederom overleg. 

Zwanenmeer 

Op school hechten wij veel waarde aan samen vieren. In de vieringen kunnen kinderen hun bijzondere kwaliteiten tonen. Kinderen met talent op het gebied van zang, 

drama en dans krijgen de mogelijkheid deze voor een publiek van ouders en kinderen te laten zien. Ieder kind is wel ergens goed in. Het zelfvertrouwen groeit en het 

plezier in de ‘presentatiekunst’ neemt toe. Naast de halvieringen met Sinterklaas, Kerst en Pasen, verzorgen de  groepen samen een aantal halvieringen. Deze laatste 

vieringen noemen we ‘Zwanenmeer’. De ouders worden hierbij via de memo uitgenodigd. Zolang we te maken hebben met Corona mogen ouders niet aanwezig zijn.  

Huiswerk/thuiswerk 

Vanaf groep 5 krijgen de kinderen structureel huiswerk mee om extra te kunnen oefenen. Ook in de andere groepen worden er regelmatig opdrachten meegegeven. 

Invallers 

Soms komt het voor dat een leerkracht door ziekte of iets anders niet aanwezig kan zijn. Er komt dan in de groep een invaller. Mocht er geen invaller beschikbaar zijn dan 

worden de kinderen verdeeld over de andere groepen. Wanneer het echt niet lukt om het goed op te lossen kan het voorkomen dat we de kinderen naar huis moeten 

sturen. 

 

Maatschappelijk werk 

Chantal Meurs is onze schoolmaatschappelijk werkster. U kunt haar telefonisch bereiken op nummer 088-0011300 of 06-274169940  01 10 

U kunt ook via de intern begeleiders contact met haar opnemen. 

 



        

Aanspreekpunt pesten 

Op onze school zijn Inge Heutink en Marieke Peereboom aanspreekpunt voor leerlingen en ouders die te maken krijgen met pesten. Het aanspreekpunt vangt de gepeste 

leerling (en de ouders) op. Samen brengen ze de situatie in kaart en bekijken ze welke acties mogelijk zijn om de pestsituatie op te lossen. Daarbij verwijst en begeleidt het 

aanspreekpunt pesten eventueel naar andere medewerkers binnen of buiten de school. 

Klachtenregeling 

Schoolwerk is bij uitstek mensenwerk. Dat betekent dat er ook onduidelijkheden, misverstanden, verschillen van mening of zelfs klachten kunnen ontstaan. Bij problemen, 

neemt u altijd eerst contact op met de leerkracht van uw kind. Het uitgangspunt bij een klacht is dat deze zal moeten worden opgelost binnen de school zelf. De volgorde 

waarin stappen worden genomen om toe te werken naar een oplossing is: 

1. Altijd eerst overleg met de leerkracht van uw kind of met de persoon om wie het gaat. Dit laatste geldt alleen als het om een volwassene gaat.  

Als het om een probleem met een kind gaat, bespreekt u dit met de leerkracht.   

Bij onvoldoende resultaat: 

2. Overleg met de directie of Bouwcoördinator 

Bij onvoldoende resultaat: 

3. Overleg met één van de interne contactpersonen van de school; Marieke Peereboom of Inge Heutink. 

 

Bij onvoldoende resultaat: 

4. Inschakeling van de vertrouwenspersoon van Stichting Conexus: 

Mevrouw J. van den Wollenberg 

p/a NIM maatschappelijk werk 
Postbus 6841 
6503 GH Nijmegen 
024-3232751 

 
Bij onvoldoende resultaat: 

Indienen van de klacht bij het bestuur (Conexus) of bij 

5. de Landelijke Klachtencommissie (LKC) 

postbus 851913508 AD Utrecht                                                                                

Voor meer informatie over onze klachtenregeling verwijzen wij u naar onze schoolgids of naar onze website www.prins-mauritsschool.nl.  

  

http://www.prins-mauritsschool.nl/


        

AUGUSTUS / SEPTEMBER 2020 

 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Za Zo 

35 24-08 25-08 26-08 27-08 28-08 29-08 30-08 

 EERSTE SCHOOLDAG 
8.30 uur  opening 
schooljaar  
 

   
 

   

36 31-08 01-09 02-09 03-09 04-09 05-09 06-09 

   
 

     

37 07-09 08-09 09-09 10-09 11-09 12-09 13-09 

  
 
 
 
 

 
 

Studiedag 
Kinderen vrij! 

    

38 14-09 15-09 16-09 17-09 18-09 19-09 20-09 

   
 

     

39 21-09 22-09 23-09 -24-09 25-09 26-09 27-09 

 Groene weken       

 

 



        

SEPTEMBER / OKTOBER 2020 

 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Za Zo 

40 28-09 29-09 30-09 01-10 02-10 03-10 04-10 

  
 

 Start landelijke 
Kinderboeken week 
 

    

41 05-10 06-10 07-10 08-10 09-10 10-10 11-10 

 Dag van de leraar 
 

   
 

Afsluitende viering 
Kinderboekenweek 

  

42 12-10 13-10 14-10 15-10 16-10 17-10 18-10 

  
 
 

 Kamp groep 8  
 
 

Kamp groep 8 
 
 

Kamp groep 8 
 
 

  

43 19-10 20-10 21-10 22-10 23-10 24-10 25-10 

 Herfstvakantie 
 
 
 

      

44 26-10 27-10 28-10 29-10 30-10 31-10 01-11 

 Luizenkammen  
 
 
 

  
 
 
 

   

 



        

NOVEMBER 2020 

 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Za Zo 

45 02-11 03-11 04-11 05-11 06-11 07-11 08-11 

 Inschrijven: 
Oudergesprekken  
Gr 1 t/m 4 
Ouder-Kind-
gesprekken  
Gr 5 t/m 8 

  
 
 
 

 
 
 
 

Nationaal 
schoolontbijt 

  

46 09-11 10-11 11-11 12-11 13-11 14-11 15-11 
 Week  van de 

oudergesprekken 
(Gr 1 t /m 4) 
Week van ouder-
kind-gesprek (gr 5 
t/m 8) 
 

   Zwanenmeer 
Groepen 1/2 J&E, 3, 
5, 7 en 8 

Aankomst van 
Sinterklaas in 
Nederland 

 

47 16-11 17-11 18-11 19-11 20-11 21-11 22-11 

    Studiedag 
Kinderen vrij! 

Zwanenmeer 
Groepen 1/2 F&I,  
1/2 C&M, 4 en 6 
 

  

48 23-11 24-11 25-11 26-11 27-11 28-11 29-11 
   

 
 
 

  
 
 
 

   

 

  



        

DECEMBER 2020 

 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Za Zo 

49 30-11 01-12 02-12 03-12 04-12 05-12 06-12 

 Schoen zetten     Sinterklaasviering 
OB & BB 
Continurooster  
tot 14.00u. 

  

50 07-12 08-12 09-12 10-12 11-12 12-12 13-12 

 Deze week 
inschrijven 
adviesgesprekken 
groep 8 

      

51 14-12 15-12 16-12 17-12 18-12 19-12 20-12 

    

 

Kerstdiner  

Kerstactiviteiten 

 
11.45 uur  
Groep 1 t/m 8  uit 

  

52 21-12 22-12 23-12 24-12 25-12 26-12 27-12 

 Kerstvakantie 
 
 
 
 

  
 

 
 

   

 

 

 

  



        

DECEMBER 2020 / JANUARI  2021 

 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Za Zo 

53 28-12 29-12 30-12 31-12 01-01 02-01 03-01 

        

1 04-01 05-01 06-01 07-01 08-01 09-01 10-01 

 Luizenkammen        

2 11-01 12-01 13-01 14-01 15-01 16-01 17-01 

 Week van de 
adviesgesprekken 
groep 8 

      

3 18-01 19-01 20-01 21-01 22-01 23-01 24-01 

   
 
 

  
 
 
 

   

4 25-01 26-01 27-01 28-01 29-01 30-01 31-01 

    
 

 
 

   

 



        

FEBRUARI  2021 

 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Za Zo 

5 01-02 02-02 03-02 04-02 05-02 06-02 07-02 

   Open dag 
10.00-12.00  uur 

  
  

  

6 08-02 09-02 10-02 11-02 12-02 13-02 14-02 

     Carnaval 
OB tot 11.45u 
BB continurooster 
tot 14.00 uur 

  

7 15-02 16-02 17-02 18-02 19-02 20-02 21-02 

 Carnavalsvakantie 

 

      

8 22-02 23-02 24-02 25-02 26-02 27-02 28-02 

 Week  van de 
oudergesprekken 
(gr 1 t /m 4) 
Week van ouder-
kind-gesprek (gr 5 
t/m 7) 
 

      

 

 

 



        

MAART  2021 

 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Za Zo 

9 01-03 02-03 03-03 04-03 05-03 06-03 07-03 

   Zwanenmeer 
Groepen 1/2 J&E, 3, 
5, 7 en 8 

    

10 08-03 09-03 10-03 11-03 12-03 13-03 14-03 

   Zwanenmeer 
Groepen 1/2 F&I,  
1/2 C&M, 4 en 6 
 

    

11 15-03 16-03 17-03 18-03 19-03 20-03 21-03 

 Landelijke 
themaweek: 
Lentekriebels 

 Nationale 
boomfeestdag 

 
 

   

12 22-03 23-03 24-03 25-03 26-03 27-03 28-03 

  
Studiedag 
Kinderen vrij! 

 
 
 

  
 
 
 

 
 

  

 

 

 

 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwidtfTvqZTcAhVDsqQKHX5eBPUQjRx6BAgBEAU&url=https://waalwijk.nieuws.nl/nieuws/20180324/komende-nacht-gaat-de-zomertijd-weer-in/&psig=AOvVaw1O1ALJCJQhV_W-V9bqRGim&ust=1531304927136671


        

MAART / APRIL 2021 

 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Za Zo 

13 29-03 30-03 31-03 01-04 02-04 03-04 04-04 

   Verkeer 
Theorie examen 
groep 7 

 Paasviering 
 
 
Goede vrijdag 

 Eerste paasdag 
 

14 05-04 06-04 07-04 08-04 09-04 10-04 11-04 

 Tweede Paasdag 
Kinderen vrij 

      

 

15 12-04 13-04 14-04 15-04 16-04 17-04 18-04 

  
Groene, gezonde en 
sportieve weken 
 

   
 

   

16 19-04 20-04 21-04 22-04 23-04 24-04 25-04 

 Groene, gezonde en 
sportieve weken 
 

 
 
 
 

Route 8 Route 8 
 
 
 

Sportdag/ 

Koningsspelen 

  

 

 

 

 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwio--CHr5TcAhVJsqQKHRIDBm4QjRx6BAgBEAU&url=http://www.farogreenpark.nl/arrangementen/pasen-2019.html&psig=AOvVaw2nwR6aOG91SEGGEXHqmvkY&ust=1531306398213616


        

APRIL / MEI 2021 

 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Za Zo 

17 26-04 27-04 28-04 29-04 30-04 01-05 02-05 

 Groene, gezonde en 
sportieve weken  
 
 
 

Koningsdag 
Kinderen vrij 

  
 

   

18 03-05 04-05 05-05 06-05 07-05 08-05 09-05 

 Meivakantie 
 
 
 
 

 Bevrijdingsdag    Moederdag 

19 10-05 11-05 12-05 13-05 14-05 15-05 16-05 

    Hemelvaart    

20 17-05 18-05 19-05 20-05 21-05 22-05 23-05 

 Luizenkammen      Eerste Pinksterdag 

21 24-05 25-05 26-05 27-05 28-05 29-05 30-05 

 Tweede Pinksterdag 
Kinderen vrij 

   
 

 
 

  

 

 



        

MEI / JUNI 2021 

 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Za Zo 

22 31-05 01-06 02-06 03-06 04-06 05-06 06-06 

  
 

Avondvierdaagse 
 

Avondvierdaagse Avondvierdaagse Avondvierdaagse   

23 07-06 08-06 09-06 10-06 11-06 12-06 13-06 

  
 

      

24 14-06 15-06 16-06 17-06 18-06 19-06 20-06 

       Vaderdag  

25 21-06 22-06 23-06 24-06 25-06 26-06 27-06 

   Inschrijven 
oudergesprekken en 
ouder-kind-
gesprekken 

    

 

 

 



        

JUNI / JULI 2021 

 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Za Zo 

26 28-06 29-06 30-06 01-07 02-07 03-07 04-07 

   Studiedag 
Kinderen vrij! 
 

  
 

  

27 05-07 06-07 07-07 08-07 09-07 10-07 11-07 

 Week van de 
oudergesprekken  
(gr 1 t/m 3) 
Week van de ouder-
kind- gesprekken  
(gr 4 t/m 7) 

 Doordraai uurtje     

28 12-07 13-07 14-07 15-07 16-07 17-07 18-07 

  
 
 

Musical dag groep 8 Groep 8 om 9.30 uur 
op school 
Laatste schooldag  
voor groep 8 
uitzwaaien 
 

 11.45 uur 
groep 1 t/m 7 uit 
 
Fijne vakantie!! 

  

29 19-07 20-07 21-07 22-07 23-07 24-07 25-07 

 Begin zomer 
vakantie 

      

 


