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‘Identiteit, Veiligheid, Bekwaam,
Integriteit en Toekomstgericht’

Identiteit Veiligheid Bekwaam Integriteit Toekomstgericht’

Beste ouder(s) en/of verzorger(s),

SCHOOLGEGEVENS

Voor u ligt de informatiekalender van onze school. Hierin
vindt u zaken die voor u en/of uw kind(eren) van belang
zijn. In het bovenste deel staan een aantal algemene
gegevens, in het onderste kader bevindt zich de maandkalender met daarin belangrijke data. Natuurlijk kan het
zijn dat bepaalde zaken die u wilde weten niet vermeld
staan. Voor meer algemene en inhoudelijke informatie
over de school verwijzen wij u graag naar onze website
en de schoolgids die op de website te vinden is. Wanneer aanvullingen of wijzigingen noodzakelijk zijn, krijgt
u die door via de wekelijkse nieuwsbrief.

Naam

Mocht u na het lezen van de kalender, website en de
schoolgids nog vragen hebben, neemt u dan a.u.b. contact met ons op. We wensen u voor nu een fijne vakantie.
Met vriendelijke groet,
mede namens het team,

Adres

Sperwer 167
3245 VP Sommelsdijk
Postadres Postbus 66
3240 AB Middelharnis
Telefoon 0187 – 48 21 10 (algemeen)
0187- 48 44 81 (kleuters)
Email
C.deJong@smdbsommelsdijk.nl
Website www.SmdBSommelsdijk.nl
Wij zijn onderdeel van Stichting Kindwijs
“Protestants- Christelijke scholengroep”
Adres:
Pascal 40, 3240 MB Middelharnis
Email:
info@kindwijs.nl
Website: www.kindwijs.org

C. de Jong
Voor alles wat in deze kalender staat geldt
‘Indien de Heere wil, en wij leven zullen,
zo zullen we dit of dat doen’.

Eerste schoolmiddag vanaf 12 uur

SEPT
13

Oudervertelgesprekken 15-17.00 uur

Juf Keijzer jarig

SEPT
17

Juf Ellen jarig

Startavond groep 1-8

SEPT
19

Meester De Jong jarig

SEPT
5

Juf Van Oostenbrugge jarig

SEPT
24

Meester Boot jarig

SEPT
7

Juf Vogelaar jarig

SEPT
25

Juf Nathalie jarig

SEPT
8

Juf Steenbeek jarig
Oudervertelgesprekken 15-20 uur

SEPT
30

SEPT
9

Juf Annemiek jarig

AUG
22
AUG
26
SEPT
1

Juf Mart ineke jarig
Kijkrapport folio 1

Bijna iedere maandag wordt de daarbij behorende tekst, psalm of lied overhoord.
Het complete overzicht vindt u op de laatste pagina van deze kalender.
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Meester De Jong
(directeur) ma t/m vr
C.deJong@SmdBSommelsdijk.nl

Juf Van Oostenbrugge-Hameeteman
(leerkracht groep 5, di en wo
C.vanOostenbrugge@
SmdBSommelsdijk.nl

Meester Keijzer
(leerkracht groep 7) do en vr
J. Keijzer@SmdBSommelsdijk.nl

Juf Verkerk-Jansma
(leerkracht groep 4) do en vr
J.Verkerk@SmdBSommelsdijk.nl

Juf Van den Boogert-Robijn
(leerkracht groep 8) di en wo
N.vandenBoogert@
SmdBSommelsdijk.nl

Meester Boot
(leerkracht groep 3,
coördinator verrijking) ma t/m vr
E.Boot@SmdBSommelsdijk.nl

Juf Achterberg-Luime
(leerkracht groep 8
bouwcoördinator 5-8) ma, wo, do en vr
E.Achterberg@SmdBSommelsdijk.nl

Juf Hoogmoed-De Munck
(leerkracht groep 3) wo en do
G.Hoogmoed@
SmdBSommelsdijk.nl

Juf Van Veelen-Storm
(leerkracht groep 6) ma t/m vr
J.vanVeelen@SmdBSommelsdijk.nl

Juf Annemiek
(leerkracht groep 2) wo, do en vr
A.deRondeSmdBSommelsdijk.nl

Juf Tieleman-Van Veen
(leerkracht groep 7, ICT
Coördinator) ma, di, wo en do mo
K.Tieleman@SmdBSommelsdijk.nl

Juf Nelleke
(leerkracht groep 2) ma en di
N.VanGroningen@
SmdBSommelsdijk.nl

Juf Keijzer
(leerkracht groep 4/intern
begeleider bouw 1-4) ma t/m do
M.Keijzer@SmdBSommelsdijk.nl

Juf Adrie
(leerkracht groep 1, bouwcoördinator 1-4) ma, di, wo en vr
A.Rottier@SmdBSommelsdijk.nl

Juf Aalvanger-Smith
(leerkracht groep 5) ma, do en vr
R.Aalvanger@SmdBSommelsdijk.nl

Juf Annelie
(leerkracht groep 1) do en vr
A.Meijer@SmdBSommelsdijk.nl
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Juf van Dijk-De Ronde
(IB-er groep 5-8) do
A.vanDijk@SmdBSommelsdijk.nl

Juf Wielhouwer-van Alphen
(onderwijsassistent) ma, di en wo
E.Wielhouwer@SmdBSommelsdijk.nl

Juf Steenbeek
(leerkracht groep 5) ma, do en vr
A.steenbeek@SmdBSommelsdijk.nl

Juf Van der Beek-Faasse
(Administratief medewerker)
P.vanderBeek@SmdBSommelsdijk.nl

Juf Vogelaar-Koppelaar
(leerkracht groep 6, IB-er 5-8)
do en vr
A.vogelaar@SmdBSommelsdijk.nl

Juf Osseweijer-Berkenbosch
(vrijwilliger)
M.Osseweijer@SmdBSommelsdijk.nl

Juf Tanis-Maliepaard
(onderwijsassistent) ma, wo en do
N.Tanis@SmdBSommelsdijk.nl

< Meester Mart
(vrijwilliger Duits)
Ruben Poel>
(conciërge)

Juf Robijn-Tanis
(onderwijsassistent, NT2 en Spaans)
E.Robijn@SmdBSommelsdijk.nl
di, wo en do

OKT
4
OKT
5
OKT
16

Dierendag

OKT
17-20

Chr. Kinderboekenweek
“Gi-Ga-Groen”

Dag van de leraar
Schoonmaakavond 19-20 uur

OKT
24

Juf Adrie en juf Annelie jarig

Juf Robijn jarig

OKT
24-28

Herfst vakant ie

Bijna iedere maandag wordt de daarbij behorende tekst, psalm of lied overhoord.
Het complete overzicht vindt u op de laatste pagina van deze kalender.
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WIE WERKT WELKE DAG?
Groep 1
Juf Adrie (ma, di en wo)
juf Annelie (do en vr)
Groep 2
Juf Nelleke (ma en di)
juf Annemiek (wo, do en vr)
Groep 3
Meester Boot (ma, di en vr)
Juf Hoogmoed (wo en do)
Groep 4
Juf Keijzer (ma, di en de ene week
woensdag en de andere week vrijdag)
juf Verkerk (donderdag en de ene week
woensdag en andere week vrijdag)
Groep 5
Juf Steenbeek (ma, do en vr)
Juf Van Oostenbrugge (di en wo)
Groep 6
Juf van Veelen (ma, di, wo en do)
Juf Vogelaar (vr)
Groep 7
Juf Tieleman ( ma, di en wo)
en Meester Keijzer (do en vr)
Groep 8
Juf Van den Boogert (di en wo)
Juf Achterberg (ma, do en vr)

MISSIE
Het doel van de vereniging is de instandhouding van een
School met de Bijbel voor basisonderwijs te Sommelsdijk.
MEDEZEGGENSCHAPSRAAD
Als medezeggenschapsraad geven wij advies en
stemmen wij in met bepaalde beleidszaken die op de
school uitgevoerd worden. Veel meer informatie over
ons is te vinden in de schoolgids en op de website van
de school. U kunt ons met vragen bereiken door te
mailen: medezeggenschapsraad@smdbsommelsdijk.nl
*namens de ouders: Mevr. L. van der Hel - Blok
		
Mevr. J. Krijgsman - Jordaan
*namens het team: Juf Aalvanger - Smith
Juf Achterberg - Luime

ADVIESRAAD
Als adviesraad bewaken wij primair de identiteit van de
school. Informatie over wat de adviesraad verder allemaal
doet is te vinden op de website en in de schoolgids. U
kunt ons mailen naar Adviesraad@smdbsommelsdijk.nl
A.T. van Wijk (voorzitter)
A.J van der Boom (secretaris)
M. van Vianen (lid)
T. Otte - Vervoorn (lid)
C. de Geus (lid)

Ruben jarig

NOV
11

Kijkrapport folio 2

NOV
2

Dankdag (12 uur ui t)

NOV
15

voortg. gespr. 1
(vrijw. alleen vanui t leerkrach t)

NOV
9

Teambuildingsdag (kinderen vrij)

NOV
24

St udiedag team (kinderen vrij)

NOV
1

Bijna iedere maandag wordt de daarbij behorende tekst, psalm of lied overhoord.
Het complete overzicht vindt u op de laatste pagina van deze kalender.

We zijn
rustig
in de
school

School met de Bijbel | Sperwer 167 | 3245 VP Sommelsdijk | Postbus 66 | 3240 AB Middelharnis
Tel: 0187 - 48 21 10 (algemeen) | Tel: 0187 - 48 44 81 (kleuters) | E-mail: C.deJong@smdbsommelsdijk.nl | www.SmdBSommelsdijk.nl

ACTIVITEITENCOMMISSIE
De taak van de activiteitencommissie is om, in overleg
met de schoolleiding en het team, binnen- en buitenschoolse activiteiten te organiseren.
Samenstelling AC
Marijke den Breejen (voorzitter)
Rachel Krijgsman (secretaris)
Claudia Volwerk (penningmeester)
Lianne Bruggeman (lid)
Nathalie Hoogendijk (lid)
Klazina van Walsem (lid)
Juf Nelleke (namens het team)
Ouder(s)/verzorger(s) zijn op verschillende manieren actief in school. We kunnen niet zonder die hulp en betrokkenheid. Zij helpen onder andere met het begeleiden
van groepjes kinderen bij lessen of excursies, het helpen
met de koningsspelen, gastles geven over een bepaald
onderwerp (op school of op het werk), begeleiding van
kinderen tijdens sporttoernooien en het verrichten van
karweitjes. Als u ons daarmee wilt helpen wilt u dat dan
a.u.b. bij ons melden. marijkevandijk@live.nl.

SCHOOLTIJDEN
Het hek gaat dagelijks open om 8.15 uur (voor groep 1
en 2 om 8.20 uur) en om 8.25 gaat de eerste bel.
De kinderen mogen dan naar binnen. Bij de tweede bel
van 8.28 uur moeten de kinderen naar binnen. Elke dag
om 14 uur gaat de school uit.

KERSTVIERINGEN
De kerstfeesten zijn als volgt georganiseerd:
De kleuters van de groepen 1 en 2 vieren het kerstfeest
in het speellokaal. Hierbij zijn de ouders welkom. De
groepen 3 t/m 8 vieren kerstfeest in hun eigen klas.

Pauzetijden
De volgende pauzetijden worden aangehouden:
Elke dag van 10.15 - 10.30 uur en 12.00 - 12.15 uur.

Op vrijdag gaat de school voor groep 1 en 2
om 12 uur uit.

DEC
2

Pakjesdag
Juf Van Den Boogert jarig

DEC
23

Kerst feest 3-8 (och tend)
Juf Ach terberg jarig

DEC
8

Schoonmaakavond (19-20 uur)

DEC
25

Juf Pet ra jarig
Eerste Kerst dag

DEC
20

Kerst feest groep 1 (19 uur)

DEC
26

Tweede Kerst dag

DEC
22

Kerst feest groep 2 (19 uur)

DEC
26-6

Kerst vakant ie

Bijna iedere maandag wordt de daarbij behorende tekst, psalm of lied overhoord.
Het complete overzicht vindt u op de laatste pagina van deze kalender.

We
houde
school en
n
spullen netjes

School met de Bijbel | Sperwer 167 | 3245 VP Sommelsdijk | Postbus 66 | 3240 AB Middelharnis
Tel: 0187 - 48 21 10 (algemeen) | Tel: 0187 - 48 44 81 (kleuters) | E-mail: C.deJong@smdbsommelsdijk.nl | www.SmdBSommelsdijk.nl

NIEUWSBRIEF
Elke week is er een nieuwsbrief. Deze nieuwsbrief ontvangt u uitsluitend via e-mail. In de nieuwsbrief komen
alle nieuwtjes, wijzigingen in de planning en allerlei
andere vermeldenswaardige zaken. Het doel hiervan
is om de ouders zo goed mogelijk te informeren over
alles wat er op school ‘speelt’ en om een goed contact
tussen school en ouders in stand te houden. De uitgiftedata staan in deze kalender aangegeven.
CONTACT OUDERS-SCHOOL
Een goed contact tussen school en ouders is in het belang van de kinderen en dus erg belangrijk. Buiten de
lesuren bent u welkom op school om met de groepsleerkracht te spreken. Als u een mail stuurt aan een
leerkracht realiseert u zich dan wel dat deze vaak pas
gelezen wordt op de werkdagen van deze leerkracht.

CONTACTMOMENTEN MET OUDERS
Los van het feit dat u altijd een afspraak kunt maken
zijn er ook vastgestelde momenten waarop u verwacht
wordt. Naast de verplichte avonden bent u ook op de
startavond en ouderavond welkom. Wanneer daar reden voor is, zullen wij contact met u opnemen. Denk
aan opvallend gedrag of opmerkelijke prestaties. Wanneer u vragen heeft, stellen wij het zeer op prijs dat u
contact opneemt met de leerkracht van uw kind.
LUIZENCONTROLES
Om het ‘luizenprobleem’ onder controle te houden,
worden elke woensdag na elke schoolvakantie alle
leerlingen gecontroleerd. Een enthousiaste groep ouders voert de controles uit. Wanneer u thuis hoofdluis
constateert bij uw kind, wilt u dit dan doorgeven aan
de school? Elk kind maakt op school gebruik van een
luizentas. Als bij een leerling hoofdluis wordt geconstateerd, bellen wij de ouders. Wij verwachten dat er dan
dezelfde dag nog met de behandeling wordt gestart.

JAN
2-6

Kerst vakant ie

JAN
16-27

JAN
9

Juf Nelleke van Groningen jarig

JAN
18

werkmiddag leerkrach ten
kinderen vrij vanaf 12 uur

JAN
13

Kijkrapport folio 3

JAN
19

Ledenvergadering AR
+ themaavond ouders

Toetsweek Ci to
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Gymkleding:
Gewenst zijn gympakje of sportbroekje/rokje en
T-shirt. Gymschoenen zijn verplicht. Wilt u a.u.b. de
gymkleding en –schoenen (met lichte kleur zool)
voorzien van naam? In de groepen 3-8 nemen de
kinderen de gymtas mee naar huis. Gymtassen die op
school blijven, slingeren vaak rond en er is een grotere
kans op zoekraken.
BEWEGINGSONDERWIJS
De groepen 1 en 2 gymmen elke woensdag in de Staver.
BEWEGINGSONDERWIJS
Ze krijgen gym van meester Keijzer.
De
1 entoelaat,
2 gymmen
inde
“Degroepen
Staver”.1 t/m 3 in een
Als groepen
het weer het
spelen
Als
het
weer
het
toelaat,
spelen
de
groepen
1 t/m 3 in
vast schema buiten.
een vast schema buiten.
De groepen 3 t/m 8 krijgen gymles in “De Staver” of in
De
groepen
3 t/m 8 krijgen gymles in “De Staver” of in
de Van
Gent gymzaal.
de Van Gent gymzaal.

Gymkleding
Gewenst zijn gympakje of sportbroekje/rokje en
T-shirt. Gymschoenen zijn verplicht. Wilt u a.u.b. de
gymkleding en –schoenen (met lichte kleur zool) voorzien van naam? In de groepen 3-8 nemen de kinderen
de gymtas mee naar huis. Gymtassen die op school
blijven, slingeren vaak rond en er is een grotere kans
op zoekraken.
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Juf Van Dijk jarig
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vrij ivm 27-3
werkmiddagVoorjaarsvakant
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9
Kinderen vrij
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1 Juf van Dijk
jarig
8
15
22
Bijna iedere maandag wordt de daarbij behorende tekst, psalm of lied overhoord.
Maandregel: We lossen
Het complete overzicht vindt u op de laatste pagina van deze kalender.
problemen goed op.

februari 2020

We los
28 Voorjaarsvakantie

problemsen
e
29 Voorjaarsvakantie
goed op n
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BUITENSCHOOLSE OPVANG
KidzEiland is onderdeel van stichting Peutereiland en
samenwerkingspartner voor Kindwijs. Peuterspeelzaal
Kolibri is in de zomervakantie van 2020 naar onze school
verhuisd.
Wij bieden precies dé inspirerende en veilige buitenschoolse opvang die een ouder wil voor zijn of haar kind!
INSCHRIJVEN
Inschrijven kan op www.kidzeiland.nl
VAKANTIEOPVANG
• Vakantieopvang kan worden opgenomen op de
locatie nabij de Bosseschool.
TARIEVEN (MA T/M DO OPEN)
• De VSO is open vanaf 7:00 uur, u betaalt hiervoor
€ 9,26 bruto per uur.
• De NSO is open tot 18:00 uur, u betaalt hiervoor
€7,57 bruto per uur. Voor Flex betaalt u € 9,97
bruto per uur.

MRT
27-3
MRT
6
MRT
7
MRT
8
MRT
13-16

• Vakantieopvang
- 5 weken van 7:00 uur tot 18:00 uur
bruto uurprijs €7,57
- 8 weken van 7:00 uur tot 18:00 uur
bruto uurprijs €7,52
- 12 weken van 7:00 uur tot 18:00 uur
bruto uurprijs €7,47
Wij snappen dat u graag wilt weten wat het u gaat
kosten als u gebruik gaat maken van de BSO. De genoemde uurprijzen zijn bruto prijzen. U krijgt hiervan
nog een groot gedeelte terug van de belastingdienst.
Hoe groot dat gedeelte is dat is afhankelijk van uw
toetsingsinkomen.
Wilt u weten wat de BSO u netto kost?
• U kunt op de website een proefberekening maken
met de nieuwe tarieven (behalve als u voor de kleuters een lang dagdeel wilt afnemen, de website is
daar nog niet op aangepast): https://www.kidzeiland.nl/tarieven/
• u kunt contact opnemen met Monique Dubbeld van
de administratie, zij zal dan samen met u de wensen
doorspreken en samen een berekening maken. Dinsdagochtend, woensdagochtend, donderdagochtend
en vrijdagochtend is zij bereikbaar op 0187-760006
(optie 1)
• u vult het contactformulier https://www.kidzeiland.
nl/contact/ en we bellen of mailen u terug.
Bij al deze opties is het van belang dat u vooraf
weet wat uw toetsingsinkomen is!

Voorjaarsvakant ie

MRT
21

Juf Tieleman jarig

Start schoolbreed
Wonderlijk Gemaakt

MRT
23

werkmiddag collega’s
(12 uur ui t)

Weerbaar zijn doe je zo (gr. 7)

MRT
24

Meester Mart Jarig

Biddag (12 uur ui t)

MRT
29

St udiedag, kinderen vrij

Project week

MRT
30

Schoonmaakavond
(19-20 uur)
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ENKELE VERZOEKEN AAN ALLE OUDERS
Telefoneren
Tussen 11.45 en 12.15 hebben leerkrachten (lunch)
pauze en wordt de telefoon niet opgenomen.
Als u telefonisch een leerkracht wilt spreken, wilt u
dit dan zoveel mogelijk buiten de lestijden doen? Zo
verstoort u de lessen niet. (48 21 10, kleuters: 48 44 81)
Melding van afwezigheid
Wanneer uw kind ziek is, graag via de Kindwijs-App dit
doorgeven. Alle andere redenen wanneer een kind niet
die dag of later naar school komt graag bellen tussen
8.15 en 8.30 uur. Wij hoeven ons dan niet ongerust te
maken over een mogelijk ongeluk op weg van huis
naar school. Indien mogelijk willen we, wanneer uw
kind een besmettelijke ziekte heeft, daarvan in kennis
gesteld worden.
Aanvragen van extra verlof
Vanaf hun vijfde verjaardag zijn kinderen leerplichtig. Dat
betekent dat uw kind niet zomaar extra vrij kan krijgen
buiten de geplande vakanties en vrije dagen. Toch kan
het voorkomen dat extra verlof noodzakelijk of dringend
gewenst is. Wanneer u geen andere mogelijkheid rest
dan extra verlof voor uw kind aan te vragen, kunt u ruim
tevoren een aanvraagformulier van de site downloaden
of ophalen bij de directie. Na invulling en ondertekening
beslist de directie op grond van de regelgeving of toestemming kan worden verleend. De directie is verplicht
om de leerplichtambtenaar van ongeoorloofd verlof op
de hoogte te brengen. LET OP: De regelgeving is dusdanig dat slechts in uitzonderlijke gevallen (vakantie)verlof
wordt verleend. Kijk op de website voor meer informatie.

Bereikbaarheid van de ouder(s) / verzorger(s):
Het is enorm belangrijk dat wij minimaal twee (mobiele)
telefoonnummers hebben waarop u bereikbaar bent.
Deze staan in ons leerlingvolgsysteem Parnassys. U kunt
wijzigingen hiervan ten alle tijde doorgeven via het
ouderportaal. Eventuele andere (tijdelijke) telefoonnummers van personen die uw kind(eren) opvangen
kunt u doorgeven aan de leerkracht. Het is belangrijk
dat u voor ons bereikbaar blijft met bij calamiteiten.
Gezondheid, diëten, allergieën
Als uw kind een bepaald dieet moet houden, allergisch
is voor bepaalde stoffen of als er andere bijzonderheden op het gebied van de gezondheid van uw kind
zijn, wilt u dit dan doorgeven aan de groepsleerkracht?
Pauzeversnaperingen
Alle kinderen krijgen gelegenheid om in de morgenpauze wat te eten en te drinken. Voor de kinderen van
alle groepen is het donderdag en vrijdag fruitdag. Dan
verwachten we dat alle kinderen fruit meenemen.
Traktaties
De verjaardagen van de kinderen worden uitgebreid
gevierd in de klas. Het trakteren is al een feest op zich.
Hierbij adviseren we u om bij voorkeur niet op snoep of
zoetigheid te laten trakteren; het is slecht voor het gebit. Verder brengen we u de kreet in herinnering: “Denk
niet te licht over overgewicht”! Wilt u daarmee rekening
houden in de keuze van uw traktaties door ze bescheiden
en ‘mager’ te houden? Ditzelfde geldt voor de traktaties
voor de juffen en meesters. Voor erg leuke ideeën: kijk op
www.traktatie-maken.nl en www.gezondtrakteren.nl

Paasfeest vieringen och tend 1 t/m 8
Kijkrapport folio 5

APR
16

Meester Keijzer jarig

APR
7

Goede Vrijdag

APR
21

Koningsspelen/sport dag

APR
9

Eerste Paasdag

APR
24-5

meivakant ie

APR
6

APR
10

Tweede Paasdag

We
houden
school e
n
spullen netjes
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ENKELE SCHOOLAFSPRAKEN

* fietsen

Als je dichtbij school woont, laat
dan je fiets thuis;
ENKELE
SCHOOLAFSPRAKEN
als je op
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dan je fiets netjes, zoals
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groepen 3 t/m 8 toezicht
Het plein is daarvoor veelpauzes
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* trakteren
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Veilig en
elke dag
op tijd
op school

zondag
maandag
MEI
24-5

dinsdag
MEI
12

Meivakant ie

donderdag
MEI
19

vrijdag
zaterdag

10

17

24

4 Groep 2

11

18

25

zelfstandig naar
binnen

5 Vrij

Schoolconcert met panf lui t

12 Nieuwsbrief

MEI
29

22

Avondvierdaagse

Hemelvaartsdag

7

Kinderen vrij

20

MEI
31-9

14Avondvierdaag 21
se

31 Pinksteren

Pinksteren

19 Nieuwsbrief 30 26 Nieuwsbrief

29
MEI
Avondvierdaagse

6 Nieuwsbrief 28 13

woensdag

MEI
18

3

31

Kinderen vrij (st udie dag team)

27

Toetsweek Ci to

Hemelvaartsdag

28

1 Meivakantie

8 Schoolconcert

15

22 Vrij

29

2 Meivakantie

9

16

23

30

Avondvierdaagse
Maandregel: We
Schoolfotograaf
zijn aardig voorBijna iedere maandag wordt
de daarbij behorende tekst, psalm of lied overhoord.
elkaar
Het complete overzicht vindt u op de laatste pagina van deze kalender.

We zijn
aardig
voor
elkaar
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Op deze school...
Is iedereen welkom. Ben jij uniek.
Accepteren we elkaar. Maken we fouten.
Zeggen we ‘sorry’. Vergeven we elkaar.
Lachen we veel. Geven we complimenten.
Vieren we feest. Horen we bij elkaar!
JUNI
2
JUNI
7-9
JUNI
12
JUNI
14
JUNI
15
JUNI
20

Juf Van Veelen jarig

JUNI
21

BBQ /jaarslui t ing

Kamp

JUNI
23

Rapport 2

Schoonmaakavond (19-20 uur)

JUNI
26

Schoonmaakavond kleu ters
(spellet jes)

Werkmiddag team (12 uur vrij)

JUNI
27

Kinderen 12 uur ui t
(werkmiddag team)

Juf Verkerk jarig

JUNI
27

Vrijw.voortgangsgesprekken

Schoolreis 1 t/m 7

JUNI
30

Kijkrapport folio 7

Bijna iedere maandag wordt de daarbij behorende tekst, psalm of lied overhoord.
Het complete overzicht vindt u op de laatste pagina van deze kalender.

We losse
problem n
e
goed op n
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DAT KOST GELD ...
Lidmaatschap van de
schoolvereniging
Als u lid bent van de vereniging
wordt er elk jaar een bedrag
van € 9,- afgeschreven via een
automatische incasso.
Elke maandag sparen voor goede doelen
We vragen alle kinderen mee te sparen voor onze
sponsorkinderen van “Woord en Daad”. Zo leren onze
kinderen te delen met kinderen ver weg die het minder
goed hebben.
Ouderbijdrage
Aan het begin van het schooljaar wordt aan alle ouder(s)/verzorger(s) een vrijwillige bijdrage gevraagd.
De kosten zijn voor het eerste en tweede kind € 20,per kind en voor de volgende kinderen € 10,- per kind
met een maximum van € 70,- per gezin. Deze vrijwillige
bijdrage komt rechtstreeks ten goede aan de leerlingen. (Boekenweek, pakjesdag, Kerst, sportdag,
Koningsdag enz.) De ouderbijdrage wordt in oktober
via schoolkassa geïnd.

JULI
5

Afscheidsavond groep 8
19.30 uur

JULI
7

12.00 UUR SCHOOL UIT

Schoolreis van de groepen 1 t/m 7
Ook al proberen we die zo goedkoop mogelijk te
houden, de schoolreis kost toch al gauw ongeveer
€ 26,-. We gaan ervan uit dat alle kinderen meegaan.
Go4water groep 6 t/m 8
Als het dit jaar doorgaat dan zullen de kosten ongeveer € 13 per kind zijn.
Schoolkamp groep 8
De kinderen van groep 8 gaan drie dagen op schoolkamp. Zie kalender. Deelname kost ongeveer € 100 per
kind.

JULI
8

Zomervakant ie tot en
met 18 august us

Bijna iedere maandag wordt de daarbij behorende tekst, psalm of lied overhoord.
Het complete overzicht vindt u op de laatste pagina van deze kalender.

We zijn
rustig
in de
school
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PSALMROOSTER
Op deze maandag* wordt de daarbij behorende tekst, psalm of lied overhoord. In de themaweken wordt de psalm of
tekst uit de gekozen themaweek aangeleerd. *Na tweede feestdagen geldt de dinsdag. (Vervolg volgende pagina)
GROEP 1

GROEP 2

GROEP 3

GROEP 4

maandag, augustus 22, 2022

-

-

-

-

maandag, augustus 29, 2022

Gen.1:31a

ps. 3 : 3

ps 9 : 1

ps 124 : 4

maandag, september 05, 2022

Ld: Klop,klop

ps. 79 : 7

ps 17 : 8

ps 119 : 53

maandag, september 12, 2022

75:1

Ld: Abraham

ps 6 : 9

ps 5 : 12

maandag, september 19, 2022

ps 146:3

Ps. 6 : 2

ps 12 : 7

ps 13 : 5

maandag, september 26, 2022

Ld: 'Elke dag'

Ld: Abraham 2,3

ps 15 : 5

ps 15 : 5

maandag, oktober 03, 2022

ps 19 : 1

ps 84 : 2

ps 22 : 16

ps 28 : 5

maandag, oktober 10, 2022

Spr. 10:22

ps. 105 : 5

ps 29 : 6

ps 30 : 1

maandag, oktober 17, 2022

ps 25 : 2a

Ld: 'k Heb Jezus

ps 38 : 15

ps 43 : 4

maandag, oktober 24, 2022

herfstvakantie

herfstvakantie

Herfstvakantie

Herfstvakantie

maandag, oktober 31, 2022

Ld: 'k Stel mijn'

Ld: 'dankdag'

ps 31 : 19

ps 1 : 4

maandag, november 07, 2022

ps 25 : 2

ps 86 : 6

ps 43 :3

ps 64 : 10

maandag, november 14, 2022

ps 32 : 6

ps 25 : 6

ps 52 : 7

ps 96 : 6

maandag, november 21, 2022

ps 34 : 11

Ld: Jozef

ps 61 : 3

ps 139 : 1

maandag, november 28, 2022

ps 38 : 22

ps 139 : 14

ps 66 : 10

ps 146 : 6

maandag, december 05, 2022

Lofz. v. Maria : 1

Lofz. v. Maria : 3

Lofz.v.M : 1

Lofz. vM : 3

maandag, december 12, 2022

Luk. 2:10b+11a

Matt. 1 : 21

ps 132 : 12

ps 133: 1

maandag, december 19, 2022

Lofz. v. Simeon : 2

Lofz.v.Zach : 5

Lofz.v.S. : 1

Lofz.v.Z. : 1a

maandag, december 26, 2022

kerstvakantie

kerstvakantie

Kerstvakantie

Kerstvakantie

maandag, januari 02, 2023

kerstvakantie

kerstvakantie

Kerstvakantie

Kerstvakantie

maandag, januari 09, 2023

-

Lofz.v.Sim : 2

Lofz.v.Z : 5

Lofz.v.Z. : 1

maandag, januari 16, 2023

ps 42 : 1

ps 95 : 1

ps 74 : 16

ps 149 : 5

maandag, januari 23, 2023

Ld: Johannes de Doper

Ld: Hé, kom je kijken

ps 75 : 6

ps 117 : 1

maandag, januari 30, 2023

ps 72 : 11

ps 81 : 13

ps 76 : 1

ps 143 : 10

maandag, februari 06, 2023

ps 81 : 12

Ld: Er was een bruiloft

ps 103 : 1

ps 103 : 7

maandag, februari 13, 2023

ps 93 : 1

ps 93 : 4

ps 101 : 2

ps 114 : 1

maandag, februari 20, 2023

ps 40 : 4

ps 133 : 3

ps 2 : 7

ps 18 : 0

maandag, februari 27, 2023

voorjaarsvakantie

voorjaarsvakantie

Voorjaarsvakantie

Voorjaarsvakantie

maandag, maart 06, 2023

Ld: 'Hoger dan'

ps 48 : 6

ps 110 : 1

ps 128 : 1

maandag, maart 13, 2023

ps 121 : 1

ps 118 : 11

ps 129 : 2

ps 51 : 1

maandag, maart 20, 2023

ps 100:1

1 Petr. 5:7

ps 70 : 3

ps 65 : 2

maandag, maart 27, 2023

ps 46 : 6

ps 131:4

ps 8 : 4

ps 125 : 2

maandag, april 03, 2023

ps 21 : 5

ps 100 : 4

ps 21 : 4

ps 42 : 5

maandag, april 10, 2023

Jes. 53:5b

Ld: 'Daar juicht een toon'

ps 111 : 5 (op di)

ps 62 : 5 (op di)

maandag, april 17, 2023

ps 47 : 3

ps 134 : 3

ps 113 : 2

ps 24 : 4

maandag, april 24, 2023

meivakantie

meivakantie

Meivakantie

Meivakantie

maandag, mei 01, 2023

meivakantie

meivakantie

Meivakantie

Meivakantie

maandag, mei 08, 2023

Rom. 10:13

ps 53: 6

ps 72: 8

maandag, mei 15, 2023

ps 87 : 3

ps 99 : 2

ps 87 : 4

gebed: onze Vader

maandag, mei 22, 2023

ps 116 : 1

ps 116 : 11

ps 145 : 7

ps 91 : 1

maandag, mei 29, 2023

10 Geb. : 1

Ld: 't Is feest(OTH358)

ps 134 : 1 (op di)

ps 92 : 1 (op di)

maandag, juni 05, 2023

Avondzang : 7

10 Geb. : 9

gebed: onze Vader

ps 115 : 6

maandag, juni 12, 2023

Jes. 55:6

Spr. 3:5

ps 80 : 11

ps 83 : 10

maandag, juni 19, 2023

ps 136 : 1

ps 136 : 26

ps 71 : 12

ps 89 : 1

maandag, juni 26, 2023

ps 141 : 1

ps 141 : 3

ps 142 : 5

ps 84 : 1

maandag, juli 03, 2023

Ld: Jericho

ps 140 : 13

Ps. 99-1

ps 108 : 1

maandag, juli 10, 2023

zomervakantie

zomervakantie

Zomervakantie

Zomervakantie
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PSALMROOSTER
Op deze maandag* wordt de daarbij behorende tekst, psalm of lied overhoord. In de themaweken wordt de psalm of
tekst uit de gekozen themaweek aangeleerd. *Na tweede feestdagen geldt de dinsdag.
GROEP 5

GROEP 6

GROEP 7

GROEP 8

maandag, augustus 22, 2022

-

-

maandag, augustus 29, 2022

Ps. 23-1

Ps. 107-12

Ps. 1-1

Ps. 13:1

maandag, september 05, 2022

ps 94 : 8

Ps. 120-1

Ps. 24-5

Ps. 17:4

maandag, september 12, 2022

ps 14 : 1

Ps. 122-1

Ps. 26-2

Ps. 62:4

maandag, september 19, 2022

ps 16 : 6

Ps. 17-3

Ps. 34-2

Ps. 73:13

maandag, september 26, 2022

ps 34 : 6

Ps. 123-1

Ps. 89-3

Ps. 88:1

maandag, oktober 03, 2022

ps 37 : 2

Ps. 19-6

Ps. 79-4

Ps. 65:1

maandag, oktober 10, 2022

ps 50 : 1

Ps. 20-1

Ps. 130-2

Ps. 19:5

maandag, oktober 17, 2022

ps 55 : 1

Ps. 27-7

Ps. 147-1

Ps. 23:3

maandag, oktober 24, 2022

Herfstvakantie

Herfstvakantie

Herfstvakantie

Herfstvakantie

maandag, oktober 31, 2022

ps 90 : 1

Ps. 29-1

Ps. 138-1

Ps. 25:7

maandag, november 07, 2022

Matt - 2 Thess

Bijbelboeken NT

Ps. 113-1

Ps. 27:1

maandag, november 14, 2022

1 Tim - Openb

Ps.95-2

Ps. 95-2

Ps. 116:3

maandag, november 21, 2022

ps 46 : 1

Ps. 32-4

GdH-3

Ps. 118:7

maandag, november 28, 2022

ps 97 : 7

Ps. 126-3

Ps. 111-2

Ps. 121:4

maandag, december 05, 2022

ps 77 : 8

Ps. 137-3

Ps. 121-2

Ps. 124:1

maandag, december 12, 2022

ps 112 : 1

Ps. 138-4

Ps. 122-3

Ps. 135:12

maandag, december 19, 2022

ps 119 : 3

Ps. 63-1

Ps. 72-6

GdH 9

maandag, december 26, 2022

Kerstvakantie

Kerstvakantie

Kerstvakantie

Kerstvakantie

maandag, januari 02, 2023

Kerstvakantie

Kerstvakantie

Kerstvakantie

Kerstvakantie

maandag, januari 09, 2023

ps 98 :2

Bijbelboeken OT

Ps. 62-1

Ps. 150:3

maandag, januari 16, 2023

ps 56 : 5

Ps. 33-11

Ps. 6-1

AZ 1

maandag, januari 23, 2023

ps 57 : 1

Ps. 35-1

Ps. 8-1

Ps. 111:3

maandag, januari 30, 2023

ps 58: 1

Ps. 36-3

Ps. 16-3

Ps. 108:2

maandag, februari 06, 2023

ps 54 : 1

Ps. 44-1

Ps. 46-4

Ps. 85:4

maandag, februari 13, 2023

ps 109 : 18

Ps. 45-1

Ps. 67-3

Ps. 87:5

maandag, februari 20, 2023

ps 22 : 1

Ps. 22-14

Ps. 7-1

Ps. 89:7

maandag, februari 27, 2023

Voorjaarsvakantie

Voorjaarsvakantie

Voorjaarsvakantie

Voorjaarsvakantie

maandag, maart 06, 2023

ps 69 : 4

Ps. 41-1

Ps. 75-4

Ps. 93:3

maandag, maart 13, 2023

ps 106 : 4

Ps. 145-6

Ps. 80-1

Ps. 95:4

maandag, maart 20, 2023

ps 147 : 6

Ps. 144-1

Ps. 84-3

Ps. 96:9

maandag, maart 27, 2023

ps 118 : 12

Ps. 149-1

Ps. 85-1

Ps. 98:4

maandag, april 03, 2023

ps 68 : 9

Ps. 68-10

Ps. 135-3

Ps. 130:3

maandag, april 10, 2023

ps 73 : 12

Ps. 48-4 (op di)

Ps. 32-3

Ps. 100:3

maandag, april 17, 2023

ps 78 : 3 (op di)

Ps. 49-1

Ps. 40-5

maandag, april 24, 2023

Meivakantie

Meivakantie

Meivakantie

Meivakantie

maandag, mei 01, 2023

Meivakantie

Meivakantie

Meivakantie

Meivakantie

maandag, mei 08, 2023

ps 18 : 9

96-1

Ps. 42-3

Ps. 77:7

maandag, mei 15, 2023

ps 127 : 1

Ps. 60-7

Ps. 96-1

Ps. 31:17

maandag, mei 22, 2023

ps 67 : 1

Ps. 104-17

Ps. 49-6

Ps. 33:10

maandag, mei 29, 2023

ps 135 : 1

Ps. 102-15 (op di)

Ps. 99-8

Ps. 138:2

maandag, juni 05, 2023

ps 3 : 2 (op di)

Ps. 2-6

Ps. 86-3

Ps. 45:7

maandag, juni 12, 2023

ps 150 : 1

Ps. 11-1

Ps. 91-5

Ps. 36:2

maandag, juni 19, 2023

ps 148 : 3

Ps. 10-9

Ps. 103-2

Ps. 47:1

maandag, juni 26, 2023

Matt - Openb.

Bijbelboeken OT+NT

Ps. 39-3

Ps. 56:6

maandag, juli 03, 2023

ps 85 : 3

Ps. 4-4

maandag, juli 10, 2023

Zomervakantie

Zomervakantie

Ps. 146:1
Zomervakantie

Zomervakantie
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