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Voorwoord 
 

 

 

 

 

 
 

 
Beste ouders, 

 
 

 
We beginnen alweer aan een nieuw schooljaar. Daar hoort ook een nieuwe schoolkalender bij. 

 
 

Deze kalender geeft een overzicht van vrije dagen en studiedagen die aan het begin van het schooljaar 

al bekend zijn. Daarnaast worden er zaken in vermeld waarvan het handig is om ze te weten. Sommige 
van deze zaken vindt u in de schoolgids terug. Andere belangrijke data en zaken worden vermeld op 

Isy en de website, en in de Lindeflits. 
 

 
We hopen op een goed schooljaar 2017-2018! 

 
 

 
Team de Lindegaerd 

 
 

 

 

 



 Augustus 2017
 

Ma Di Wo Do Vr Za Zo 

 

 1 2 3 4 5 6 

       

7 8 9 10 11 12 13 

       

14 15 16 17 18 19 20 

       

21 22 23 24 25 26 27 

       

28 29 30 31 September      1 2 3 

Weer naar 

school 

 

 
 
 
 

Vergadering OV  

Luizencontrole 
 

    

 

 

Zomervakantie 
 

Zomervakantie 
 

Zomervakantie 
 

Zomervakantie 
 

Maandag 28 augustus start nieuwe schooljaar 



 

 
Team Basisschool De Lindegaerd 

 
 

Directeur:  

Christa Somers 

 

 

Locatiecoördinator: 
Jordy Vinken  

 
 

Groep 1/2 
Maandag en dinsdag:   Ellen van Essen 

Woensdag en donderdag:  Vera Dubislav 
 

   
Groep 3/4 

Maandag t/m vrijdag:   Tiny Schouten  

Maandag,donderdag, vrijdag:Arachne Meessen 
Dinsdag en woensdag:  Lily Groteclaes / 

Vivianna Lustermans 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

Groep 5/6: 
Maandag t/m vrijdag:  Simone Bours 

 
    

Groep 7/8: 

Maandag,dinsdag, woensdag:Jordy Vinken  
Donderdag en vrijdag:   Lily Groteclaes / 

        Lianne Rijkx 

 
  

    
Extra taken: 

IB: Jordy Vinken  

Begeleiden meer-/hoogbegaafden: Simone Bours 

 
     

Interieurverzorgster: 
Monique Coenen  

 
 

Administratie: 
Myriam Cals



September 2017 
 

Ma Di Wo Do Vr Za Zo 

 

    1 2 3 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

    

4 5 6 7 8 9 10 

Linderaad 

 

19.30u. Info- 

avond gr. 4/5/6 

 

 

 

19.30u. Info- 

avond gr. 3 

 

 
 

 

 

19.30u. Info- 

avond gr.1 en 2 

 

 

    

11 12 13 14 15 16 17 

 

 

19.30u. Info- 

avond gr. 7/8 

 

 

 

 
 

 

 
 

Schoolfotograaf 

 

 

 

   

18 19 20 21 22 23 24 

 
 

 

MR vergadering 

  
 
 
 

Vergadering OV  
 

    

25 26 27 28 29 30 1 

 Kijkochtend 

Gr. 1 en 2 
 

Kijkochtend 

Groep 3 
 

Kijkochtend 

Gr. 1 t/m 3 
 

   

 

 



Schooltijden             Gymtijden  
 

Groep 1 en 2:  

maandag, dinsdag en donderdag: Dinsdag: 

08.30 – 12.00 uur 08.35 – 09.35 uur: groep 1 / 2 

13.00 – 15.00 uur 11.15 – 12.00 uur: groep 7 / 8 

woensdag: 13.00 – 14.00 uur: groep 3 / 4 

08.30 – 12.30 uur 14.00 – 15.00 uur: groep 5 / 6 

Op vrijdag geen school!  

Groep 3 t/m 8:  

maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag: Donderdag: 

08.30 – 12.00 uur 08.35 – 09.35 uur: groep 1 / 2 

13.00 – 15.00 uur 10.30 – 11.15 uur: groep 5 / 6 

woensdag: 11.15 – 12.00 uur: groep 3 / 4 

08.30 – 12.30 uur 14.00 – 15.00 uur: groep 7 / 8 

  

Gymkleding  

Het dragen van gymkleding tijdens de gymles is voor alle leerlingen  

gewenst.   

Een kort broekje en een niet te strak zittend T-shirtje zijn al voldoende.  

Gymschoenen zijn echter verplicht!  

De leerlingen mogen niet meedoen met de gymles op schoenen  

waar ze buiten op lopen.  

De gymschoentjes van de leerlingen van groep 1 en  2  

(met klittenband of elastiek) blijven op school.  



Oktober 2017 
 

Ma Di Wo Do Vr Za Zo 

 

      1 

       

2 3 4 5 6 7 8 

 

 

 

 

Kijkochtend 

Gr. 1 t/m 3 

 

 Kijkochtend 

Gr. 1 t/m 3 
 

   

9 10 11 12 13 14 15 

  Studiedag 
Kinderen  

VRIJ 
 

 

 
 

   

16 17 18 19 20 21 22 

       

23 24 25 26 27 28 29 

  Luizencontrole 

 

 
 
 
 

Vergadering OV  
 

  Wintertijd 

 

Herfstvakantie 
 



 
Schoolvakanties en vrije dagen 

 

 

Schooljaar 2017-2018 begint op maandag 28 augustus 2017.      

 
Vakanties/vrije dagen:  Rapporten: 

   
Herfstvakantie 16 t/m 20 oktober 2017 1e:  16 november 2017 

Kerstvakantie 25 dec. t/m 5 jan. 2018 2e:  22 maart 2018 
Carnaval/voorjaarsvakantie 12 feb. t/m 16 feb. 2018 3e:    6 juli 2018   

Pasen   2 april 2018  

Meivakantie 23 april t/m 4 mei 2018 Oudergesprekken 
Hemelvaart   10 + 11 mei 2018 in de week van 

Pinksteren 21 mei 2018 1e: 13 november 2017 
Zomervakantie: 9 juli t/m 17 aug. 2018 2e: 19 maart 2018  

  Gesprekken van 15 minuten 
Studiedagen:  3e: 25 juni 2018 

Woensdag  

Dinsdag 

11 oktober 2017 

  3 april 2018 

Gesprekken van 10 minuten 

Maandag 

 
Tropenrooster 

Voorlaatste schooldag 
 

Extra school groep 1 en 2 
 

 
 

 
 

Start zomervakantie  
 

28 mei 2018 

 
 

Donderdag 5 juli 2018 school uit om 14.00u 
 

Op 9 februari 2018 wordt carnaval gevierd. 
De kinderen van groep 1 en 2 hebben zoals 

gebruikelijk vrij. Ze mogen ’s middags echter 
onder begeleiding van hun ouders mee 

carnaval vieren. 
 

Groep 1, 2 en 8   5 juli om 14.00 u. 
Groep 3 t/m 7     6 juli om 12.00 u.   

 

 

 
 

 



November 2017 
 

Ma Di Wo Do Vr Za Zo 

 

30 oktober 31 oktober 1 2 3 4 5 

 

 

5 

       

6 7 8 9 10 11 12 

Intekenen 

oudergesprekken 

  Juf Simone jarig    

13 14 15 16 17 18 19 

Deze week 

oudergesprekken 

groep 1 t/m 8 
 

 
 
 
 

Vergadering OV 

 

 

 
 

1ste Rapport 

 

   

20 21 22 23 24 25 26 

Linderaad 

 

 

MR vergadering 

     
 

 

27 28 29 30    

    
 

   

  
 



Aan onze school verbonden: 
 

 

 

Medezeggenschapsraad(MR): 

Angelique Renders (voorzitter) 

Oudervereniging(OV): 

Shelly Costongs (voorzitter) 

Nancy Hung (penningmeester) Peggy Lahaije ( secretaris) 

Jordy Vinken (secretaris)  Sabine Welzen (penningmeester) 
Lily Groteclaes / Simone Bours 

 

 

Charlotte Boersma 

Nadine Dupont 
Roy Foppen 

 Nathalie Goessens 
Sanne Lemmens 

Kelly Loosveld 
Suzanne Mooi 

Bedrijfshulpverleners(BHV): 
Simone Bours  

Myriam Cals 
Tiny Schouten 

Aron Nijs 

Ester Notten 

Inge Paantjens 

Elvi Sterck 

  

  

  
  

  
 Kriebelteam: 

 Elvi Sterck (coördinator) 
  

  
  

  
  

  
  

  



December 2017 
 

Ma Di Wo Do Vr Za Zo 

 

    1 2 3 

       

4 5 6 7 8 9 10 

 
 
 

 

Sint op school 

Surprisemiddag 

  Juf Lianne jarig   

11 12 13 14 15 16 17 

   

 

 

Vergadering OV 

 
 

    

18 19 20 21 22 23 24 

   Kerstactiviteit School uit 

om 12.00 uur 

  

25 26 27 28 29 30 31 

       

 

                                              Kerstvakantie 

 



 Wie zou u nog meer nodig kunnen hebben? 
 

 

 

Team JGZ-Heuvelland  

Tel. 043-8506693 

Inspectie: 

0800 – 8051 

Dagelijks bereikbaar 8.30-12.30 uur  

Mail: InfoJGZ.Heuvelland@ggdzl.nl  

www.ggdzl.nl/jeugdgezondheidszorg  

 

Meldpunt vertrouwensinspecteurs: 

0900-1113111 

Schoolarts:  

Mevr. Annemarie van den Eijnde 
annemarie.vandeneijnde@ggdzl.nl 

 

Contactpersonen voor klachten: 

Tiny Schouten  – leerkracht 
tiny.schouten@innovo.nl 

Natascha Bovy – ouder 
natascha@bovy.nl 

 

Schoolartsassistente:  

Mevr. Marjo Hendriks  

  

Jeugdverpleegkundige:  

Mariel van Hoof  

 

 

 

Schoolmaatschappelijk werk: 
Peggy Diecks 

peggy.diecks@trajekt.nl 
Tel.:043-7630055 / 043-7630181 

 

 

   

  

  

http://www.ggdzl.nl/jeugdgezondheidszorg
mailto:annemarie.vandeneijnde@ggdzl.nl
mailto:tiny.schouten@innovo.nl
mailto:natascha@bovy.nl
mailto:peggy.diecks@trajekt.nl


Januari 2018 
 

Ma Di Wo Do Vr Za Zo 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 
 

      

8 9 10 11 12 13 14 

Juf Ellen jarig  Luizencontrole    Juf Branca jarig 

15 16 17 18 19 20 21 

Linderaad    

 
 

Vergadering OV 

 
 
 
 

 

  

22 23 24 25 26 27 28 

       

29 30 31     

       

 

  

Kerstvakantie 



 
 Overblijven 

 
  

Ook dit jaar kunnen de kinderen tussen de middag overblijven.  

Als de bel om 12 uur gaat, gaan de overblijvers eerst naar de wc.  

Daarna pakken ze hun spullen en gaan naar de overblijfklas. 
 

Er zijn 3 verschillende groepen. 
        In het lokaal van groep 2:   groep 1 en 2 

In het lokaal van groep 3:  groep 3 en 4  
In het lokaal van groep 7/8:   groep 5 t/m 8 

In elk lokaal is een leerkracht aanwezig. 
 

 
Als iedereen klaar is, gaan de overblijvers om half 1 naar buiten. Ook nu weer onder toezicht van een leerkracht. 

Bij slecht weer, blijven we in het overblijflokaal en doen we spelletjes. 

 
 
Wanneer is er overblijven?  

Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. 

 
 
Kosten: 
Overblijven kost per keer en per kind € 1,50.  

Blijft een kind vaker over, dan is het raadzaam om een 10 “rittenkaart” te kopen. Deze kost € 13,00.  
Daarnaast kan ook een 50 “rittenkaart” voor € 60,00 bij de overblijf-leerkracht gekocht worden. Als de kaart vol is, 

geven we hem mee naar huis, zodat u als ouder weet dat er een nieuwe kaart nodig is. 

 



 Februari 2018
 

Ma Di Wo Do Vr Za Zo 

 

 

               1 2 3 4 

       

5 6 7 8 9 10 11 

   

 

 

 
 

 Carnavals-

activiteit 

 Meester 

Jordy jarig 

12 13 14 15 16 17 18 

     Juf Monique 

jarig 

 

19 20 21 22 23 24 25 

  Luizencontrole     

26 27 28     

       
 
 
 

Carnavalsvakantie 



 
 Schoolbenodigdheden 

 
  

Groep 1 en 1 / 2: Vanaf groep 4: 

23-rings klapper Agenda 

Gymschoenen met klittenband in een tas  

 
 

Vanaf groep 5: 
Memorystick 

  

Groep 3 t/m 8 Voor groep 4/5: 

 Potloden Woordenboek Van Dale 

 Gum  

 Etui Voor groep 6/7/8: 

 Slijper met bakje Basiswoordenboek Nederlands 

 Liniaal van 30 cm  
 Schaar  

 Goede kleurpotloden  

 Viltstiften Vanaf groep 3 krijgen de kinderen van school 

 Kladblok een vulpen van Lamy. Gaat deze kapot of raakt 

 Plakstiften de pen kwijt, dan kan er via school een nieuwe 

 23-ringsklapper met tabbladen worden gekocht. De kosten voor een nieuwe 

 Klapperblaadjes vulpen zijn € 10,00.  

 Huiswerkmap  

  

  

  

  

  

  

 



 Maart 2018
 

Ma Di Wo Do Vr Za Zo 

 

               1 2 3 4 

       

5 6 7 8 9 10 11 

 
 
 

 

MR vergadering 

      

12 13 14 15 16 17 18 

Intekenen 

oudergesprekken 

 

 

 

 
 

Vergadering OV 

 
 
 
 
 

    

19 20 21 22 23 24 25 

Deze week 

oudergesprekken 

groep 1 t/m 7 
 

  2de Rapport 
 

Juf Lily en juf 

Arachne jarig 

  

 

 

 Zomertijd 

26 27 28 29 30 31  

   

 

 
 

Witte Donderdag 

 

 

Goede Vrijdag 

 

 

  
 

 
 

 



Schoolregels

 
# Vanaf 8.20u is er toezicht op de speelplaats door de 

leerkrachten. ’s Morgens wordt er geen materiaal uit het 
berghok gehaald, ook geen ballen uit de klas. 

 
# ’s Middags is er vanaf 12.50u. toezicht. De leerkrachten, 
die het overblijven in de klas gedaan hebben, komen dan niet 

naar buiten. 
 

# De kleuters blijven ’s morgens buiten wachten totdat de 
leerkrachten, die toezicht houden, naar de speelplaats 
komen. Om 8.20u. gaan de kleuters en hun ouders naar 

binnen. Bij de eerste bel nemen de ouders afscheid en 
verlaten de school. 

’s Middags blijven de kleuters buiten en gaan als de bel gaat 
rustig samen naar binnen. 
 

# Er wordt van de leerlingen verwacht dat zij om 8.25u. 
aanwezig zijn op de speelplaats. 

 
# Als de bel gaat, gaan de leerlingen van groep 3 t/m 8 bij 
elkaar  staan en lopen rustig naar binnen, ze hangen hun jas 

op en zetten hun tas eronder. 
 

# In de pauze, voor en na schooltijd gaan de leerlingen naar 
het toilet. Dit wordt keurig netjes achtergelaten, ook worden 
de handen gewassen. 

 
# Om 10.05u. kunnen de leerlingen in de klas eten en 

drinken. Zij blijven tijdens dit eten en drinken op hun plaats 
zitten. Fruitafval wordt op een bordje verzameld en door de 
helper buiten in de groenbak gegooid.  

 
 

 
De leerlingen brengen drinken mee in een meerdere malen te 
gebruiken beker of flesje. Als om 10.15u. de bel gaat, wordt 

de tas op de gang neergezet en gaan de leerlingen naar het 
toilet en naar buiten. 

 
# De Kanjers van groep 7 ( 2 leerlingen) en van groep 8  
( 2 leerlingen) maken om 10.10u. het berghok open en 

controleren de inhoud. 
 

# De leerlingen wachten bij het berghok op hun beurt en 
vragen aan de Kanjers om het materiaal voor het spel van 

hun keuze.  
 
# De leerlingen spelen en de Kanjers helpen en begeleiden bij 

het spel. 
 

# Op de 3 zwerfkeien en de bankjes mogen de leerlingen 
alleen maar zitten. 
 

# De leerlingen lopen niet door de spelletjes of sportgebieden 
heen. De Kanjers letten daar op. Tussentijds mag van spel 

gewisseld worden. Ook kunnen de Kanjers wisselen van 
uitdelen en rondgaan. 
 

# De leerlingen gaan naar de PAD plek, herkenbaar aan het  
bankje met de groen/ gele schildpad, als zij willen nadenken 

over de aanpak van hun probleem. 
 
# In de pauze zijn er altijd 2 leerkrachten op de speelplaats 

die eindverantwoordelijk zijn. Als een leerling buitensporig 
gedrag vertoont, stuurt de leerkracht hem naar het stopbord 

om na te denken. 
 



April 2018 
 

Ma Di Wo Do Vr Za Zo 

 

      1 

 
 
 
 

 

     Pasen 
 

2 3 4 5 6 7 8 

Pasen 
VRIJ 

Studiedag 
Kinderen 

VRIJ 
 

 Juf Tiny jarig 

 

   

9 10 11 12 13 14 15 

 Juf Myriam jarig 

 
   

 
 

 

16 17 18 19 20 21 22 

Linderaad Eind cito 

 

Eind cito 

 

Eind cito 

Koningsspelen 

Gr. 1 t/m 4 

 

 

 

Koningsspelen 

Gr. 5 t/m 8 

 

  

23 24 25 26 27 28 29 

    Koningsdag   

 

 

Meivakantie 



Vervolg schoolregels 
 

# Op het rooster, dat opgehangen is in het berghok, staat 

welke klas mag voetballen. 
 

# Als de bal buiten het hek terecht komt, wordt aan de 

leerkracht gevraagd om hem op te mogen halen. 
 

# Als de bel gaat worden de materialen weer bij het berghok 
ingeleverd. De Kanjers controleren de materialen. Is er iets 

kapot of niet meer compleet dan wordt dit bij meester Jordy 
of juf Tiny gemeld. Ook kijken de Kanjers of de speelplaats 

netjes is achtergelaten. 
 

# Worden er materialen moedwillig vernield dan moet er een 

boete van 5 euro betaald worden.  
 

# Na het inleveren van de materialen gaan de leerlingen 

rustig bij elkaar staan en gaan dan naar binnen.   
 

# Bij het overblijven zijn 2 leerlingen van groep 7 of van 
groep 8 de Kanjers, het verloop is hetzelfde als bij het 
speelkwartier. De leerkracht wijst de Kanjers iedere dag aan. 

Om 12.50u. gaat de bel en worden de materialen opgeruimd. 
Dan mogen de kinderen die niet zijn overgebleven ook op het 

plein komen. 
 

# In de gang van de school wordt rustig gelopen, de klapdeur 

wordt voor een vlotte doorstroming bij het binnenkomen 
opengehouden. 
 

# Om 12.00uur en om 15.00uur gaan de leerkrachten van 
groep 1 en 2 in het voetbalveld staan met de kinderen. De 
ouders van groep 1 en 2 gaan dan rondom het voetbalveld 

staan. Ziet de leerkracht de ouder/oma/opa/oppas dan mag 
het kind mee naar huis. De kinderen die met de taxi naar de 

BSO gaan, gaan op de rand van het podium zitten  en worden 

door de taxichauffeur daar afgehaald. Juf Tiny let intussen op 

hen. 
 
# Wat betreft de verjaardagen wordt er in groep 1 en 2 om 

11.30u of om 14.30u gezongen en de verjaardag gevierd. 
In groep 3 t/m 8 is dat om 11.45u. en om 14.45u.  

De traktaties gaan allemaal mee naar huis, ook die traktatie 
die opgegeten kan worden. Dit laatste i.v.m. de steeds meer 
toenemende allergieën. 

 
# De baasjes en hun honden wachten buiten de poort. 

 
# In school en op de speelplaats wordt door niemand  
gerookt. Ook wordt er geen kauwgum gekauwd. 

 
# De mobiele telefoons van de leerlingen blijven thuis, alleen 

bij hoge uitzondering wordt een mobieltje toegestaan in 
overleg met de ouders en de leerkracht. Het mobieltje wordt 
dan in de la van het bureau van de leerkracht bewaard. 

 
# Het is verboden om op het hek te klimmen, zowel aan de 

binnenkant als aan de buitenkant van de speelplaats. 
 
# Op het schoolplein lopen we met de fiets aan de hand 

naar het fietsenhok toe. Kinderen die Tussen de 
Bruggen, op de Ambyerweg en in Weert  wonen, mogen 

met de fiets naar school komen. 
 
# Het spreekt vanzelf dat de leerlingen in gepaste kleding op 

school komen. Dat wil zeggen geen blote bloesjes, topjes, 
ultra korte rokjes of jurkjes. Petten blijven op de kapstok in 

de gang. 
 



Mei 2018 
 

Ma Di Wo Do Vr Za Zo 

 

April 30 1 2 3 4 5 6 

Juf Christa jarig 
 

Juf Vivianna jarig      
 

7 8 9 10 11 12 13 

 
 
 
 

MR vergadering 

 Luizencontrole 

 
 
 

Vergadering OV 

 

 
 

 

Hemelvaart 

 

 

VRIJ 

 

 Moederdag 

 
 

14 15 16 17 18 19 20 

    
 

 

 
 Pinksteren 

21 22 23 24 25 26 27 

Pinksteren 

VRIJ 
 

  
 

 
 

 

 Eerste Heilige 

Communie 

28 29 30 31    

Studiedag 
Kinderen 

VRIJ 

 

      

 

Meivakantie 
 
 



 
 

Afspraken peuterspeelzaal Olleke Bolleke 
 

 
 Juf Ellen is de contactpersoon van onze school met de peuterspeelzaal. 

 
 In de twee weken voorafgaand aan de 4de verjaardag van de peuter  

mag hij/zij 4 ochtenden komen oefenen. 
 

 Het kind ontvangt een welkomskaart van groep 1,  
met daarop de data om te komen oefenen. 

 

 De dag nadat de peuter 4 jaar is geworden, mag hij/zij volledig naar de basisschool. 
 

 De 4de verjaardag (meestal ook het afscheid van de PSZ) wordt op de PSZ gevierd. 
Zo hoeft er niet nog eens in groep 1 de verjaardag gevierd te worden. 

 
 De laatste 4 weken van het schooljaar komen er geen nieuwe kleuters meer naar groep 1. 

 
De leerlingen die direct na de zomervakantie instromen, komen niet oefenen. 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 



 Juni 2018
 

Ma Di Wo Do Vr Za Zo 

 

    1 2 3 

        
 

4 5 6 7 8 9 10 

       

11 12 13 14 15 16 17 

  

 
Schoolkamp 

Groep 7-8 

Schoolkamp 

Groep 7-8 

 

Vergadering OV 

Schoolkamp 

Groep 7-8 

 Vaderdag 

18 19 20 21 22 23 24 

Intekenen 

oudergesprekken 

 

MR vergadering 

Juf Vera jarig 
 

 

 

 

 

Schoolreisje    

25 26 27 28 29 30  

Deze week 

oudergesprekken 

groep 1 t/m 7 

 

 Juffendag 

groep 1 t/m 4 

Afscheidsavond 

Groep 8 

Rapport mee 

 

   

 



 
 

Mededelingen 
 
 
 Als uw kind wegens ziekte niet naar school kan komen of later komt vanwege artsenbezoek, wilt u dit dan; 

telefonisch (043-3642915) of schriftelijk vóór half 9 melden. 
 

 Verlof moet u altijd schriftelijk aanvragen via een verlofbrief. Deze kunt u op school bij meester Jordy krijgen. 
In het kader van de schoolplicht mag de directeur maar in bepaalde omstandigheden vrij geven. 
 

 Onder de lessen kunnen de leerkrachten niet worden gestoord. Een afspraak maken voor na schooltijd kan altijd!  

 

 Tussendoortjes en overblijven. 

In alle groepen wordt om 10.05 uur in de klas iets gegeten of gedronken.  

Ook voor de grotere kinderen is het heel goed om iets gezonds mee te nemen om te eten of te drinken in de 
pauze. Geef niet te veel mee en ook geen snoep, koekjes of limonade.  

Wilt u iets meegeven, dan in een broodtrommeltje of een afwasbare plastic beker, voorzien van een naam. Dus 
geen pakjes of blikjes! Daar helpt u niet alleen het milieu mee maar ons ook! Als u deze wel meegeeft krijgen de 

kinderen de lege pakjes of blikjes mee naar huis. Wij hoeven dan minder geld uit te geven aan rode afvalzakken.  
 

 In de groepen 1, 2 en 3 zijn einde september / begin oktober kijkochtenden. In groep 1 en 2 beginnen deze om 
8.30 uur. U bent welkom tot 10.00 uur. In groep 3 beginnen ze om 10.30 uur. Tijdens de infoavonden kunt u 

hiervoor inschrijven. 
 

 Half februari vinden de adviesgesprekken van groep 8 plaats.  
 

 Donderdag 14 september 2017 komt de schoolfotograaf. 
 

 De laatste schooldag, 6 juli 2018, is de school om 12.00 uur uit. 

Dan begint voor groep 3 t/m 7 de zomervakantie! 
Voor de groepen 1, 2 en 8 begint  donderdag 5 juli 2018 om 14.00 uur  de zomervakantie! 

We starten het nieuwe schooljaar weer op maandag 20 augustus 2018. 
  



 Juli 2018
 

Ma Di Wo Do Vr Za Zo 

 

      1 

      Meneer Milan 
jarig 

2 3 4 5 6 7 8 

   School van 

8.30 – 14.00 u. 

Gr. 1, 2 en 8 om 

14.00u. begin 

zomervakantie 

 

Gr. 3 t/m 7: 

12.00 u. Begin 

Zomervakantie 
 

  

9 10 11 12 13 14 15 

 
 

 

      

16 17 18 19 20 21 22 

       

23 24 25 26 27 28 29 

       

 

Zomervakantie 
 

Zomervakantie 
 

Zomervakantie 
 



 
 

Sociaal emotionele ontwikkeling 
 

Wij vinden het belangrijk dat onze kinderen groeien als persoon en een persoonlijkheid kunnen en mogen 
ontwikkelen. Op school zijn we daar bewust mee bezig. Dit doen wij met KiVa en PAD. 

 
 

KiVa is een Fins woord en betekent leuk of fijn. 
Het is ook een afkorting voor de Finse zin: Leuke school zonder pesten. 

 
 

KiVa gelooft in de kracht van de groep. Pesten is een groepsproces. De pester heeft een belangrijke rol, maar alleen 

komt hij nergens. Er zijn naast de pesters en slachtoffers, ook meelopers, aanmoedigers, verdedigers en 
buitenstaanders. Pesten los je daarom op in de groep. Er worden geen leerlingen uit de groep gelicht, omdat er vanuit 

wordt gegaan dat iedereen in de groep een bepaalde rol heeft. KiVa geeft leerkrachten en onderwijs ondersteunend 
personeel kennis en vaardigheden om positieve groepsvorming te stimuleren. De sleutel voor het aanpakken van 

pesten ligt vaak bij omstanders die er niet direct bij betrokken zijn.  
 

KiVa gaat daarbij vooral uit van het voorkomen van pesten (preventie). Het preventieve gedeelte van KiVa bestaat uit 
onder meer tien thema’s met diverse lessen, een computerspel voor leerlingen, training voor leerkrachten en 

monitoring van de leerlingen.  
 

Als er een geval van pesten is en het gaat niet om een ruzie of om plagen, dan wordt geprobeerd om het pesten in de 
groep bespreekbaar te maken en in de groep een oplossing te zoeken. Als dit niet mogelijk is, dan wordt een 

steungroep samengesteld. De steungroep is er voor de leerling die gepest wordt of niet goed in de groep ligt. 
Aan die steungroep nemen zowel pesters als vrienden en neutrale klasgenoten (buitenstaanders) van het slachtoffer 

deel. De pester moet in de steungroep worden opgenomen. Aan de steungroep wordt uitgelegd dat een bepaalde 

leerling op school zich niet fijn voelt. De steungroep wordt gevraagd om de komende week iets concreets voor de 
betreffende leerling te doen, bijvoorbeeld helpen bij het maken van rekensommen of samen fietsen van en naar school. 

Na ongeveer één week wordt er met de gepeste leerling geëvalueerd of de situatie is verbeterd. De uitkomst van dit 
gesprek vormt de input voor de evaluatie met de steungroep. In de steungroep ligt de nadruk op vooruit kijken en niet 

op terug kijken. Van alle leerlingen wordt een concrete positieve bijdrage gevraagd. 
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PAD betekent: Programma Alternatieve Denkstrategieën of Probeer Anders te Denken. 
 

Het is een methode om de sociale en emotionele competentie d.i. vaardigheid te verbeteren of te vergroten. 
 

Complimenten werken beter dan straffen. Iedereen krijgt graag complimentjes, je voelt je gewaardeerd, gezien.  
Leerkrachten benadrukken het positieve gedrag van kinderen, zodat andere leerlingen dit gedrag gaan overnemen. 

Bijv. Ik zie al kinderen die begonnen zijn met de sommen, goed zo!! Wie start er ook? Dat groepje werkt al rustig aan 
de opdracht, waar zie ik dat nog meer? 

 
Van groep 1 en 2 is er net als vorig jaar een kind van de dag, op maandag en woensdag wordt een kind gekozen. Elk 

kind staat 2 dagen in de belangstelling om complimentjes te krijgen. Zo komt iedereen aan de beurt. De kinderen van 
groep 3 t/m 6 hebben kind van de week. De  complimentjes worden verzameld op het PAD-diploma. 

Het kind is herkenbaar aan een badge, button, ketting of een schildpad op de tafel. 

 
Complimentjes gaan over : je hebt mooie haren, een coole jas, je kunt mooi schrijven en goed gymmen, je bent 

behulpzaam en je kunt goed samenspelen. Kleuters kijken nog voornamelijk naar het uiterlijk van iemand, maar hoe 
ouder de kinderen worden des te meer beseffen ze dat je ook innerlijke eigenschappen hebt. 

 
 

Doel is een afname van impulsief (zonder nadenken) gedrag, het doorbreken van reactief storend gedrag, het 
stimuleren van een bedachtzame houding (eerst denken dan doen) en het leren je eigen gedrag te 

controleren. Zo wordt het zelfbeeld versterkt! Het vergroot je zelfcontrole, je leert je gevoelens kennen en 
je leert oplossingen bedenken voor conflictsituaties. 

 
 

 
 

 

 
 

 


