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Beste ouders/verzorgers
De medewerkers van het kindcentrum hebben dit
jaarboekje gemaakt met daarin alle gegevens voor
schooljaar 2019-2020 .
Het is een bijlage bij de kindcentrumgids waarin de
algemene gang van zaken en de algemene
gegevens zijn opgenomen.
In dit jaarboekje staan de jaarlijks veranderende
gegevens en een kalender van activiteiten.
Heeft u graag de kindcentrumgids voor dit jaar, dan
kunt u er in het kindcentrum een ophalen of
downloaden van de website.
(www.kcsamenstroom.nl)
Ook het jaarboekje kan worden opgehaald in het
kindcentrum of worden gedownload.

Bereikbaarheid
Wanneer u berichten heeft voor het kindcentrum,
kunt u met het kindcentrum contact opnemen. Is er
niemand aanwezig en u heeft een bericht dat niet
kan wachten totdat het kindcentrum weer open is,
dan kunt u contact opnemen met de directie van
het kindcentrum.

Resultaten
Cito-eindtoets
In april 2019 is bij de groep 8 leerlingen de IEP
eindtoets afgenomen. De score op de IEP eindtoets
was 84,9, het landelijk gemiddelde was dit jaar
80,9. Dus een mooie score boven het landelijk
gemiddelde voor KC de Samenstroom.
Tussenresultaten
De school heeft qua tussenresultaten de
onderdelen op orde. De resultaten voor rekenen en
spelling liggen iets boven het landelijk gemiddelde.
Voor technisch lezen en begrijpend lezen liggen de
resultaten op het landelijk gemiddeld.
Passend onderwijs
Het ondersteuningsprofiel voor de basisschool zal
indien noodzakelijk geactualiseerd worden en
onderdeel worden van het bestuursprofiel van de
Stichting GOO, met als doel te zorgen voor een
dekkend aanbod voor alle leerlingen binnen
Stichting GOO.

Vooruitblik schooljaar aug. 2019- aug. 2020
Het gebouw
Het gebouw van KC de Samenstroom is nu 5 jaar in
gebruik. Het gebouw is transparant en oogt fris.
De aula is het hart van de school, waarin kinderen,
ouders en teamleden elkaar ontmoeten. Kleine en
vooral praktische aanpassingen hebben al
plaatsgevonden om het gebruik van het gebouw te
optimaliseren.

Kindcentrum De Samenstroom
Algemeen nummer
tel: 0492-361419
Directie
Dhr. E. Verhoeven
mob: 06-57540883
Mw. M van Grunsven:
mob.: 06-30609878
Dhr. H. v.Hal
mob.: 06-54303982

Jaarverslag schooljaar 2018-2019
Leerlingen
Het aantal leerlingen op KC de Samenstroom is in
de afgelopen jaren gegroeid.
Aantal leerlingen teldatum 1 oktober
‘11 ‘12 ‘13 ‘14 ‘15 ‘16 ‘17
340 345 399 413 437 455 467

Door die groei werd het gebouw van de school al
meteen te klein en zijn er inmiddels vier units
geplaatst.

‘18
482

De verwachting is dat het aantal leerlingen van KC
de Samenstroom stabiliseert of licht zal groeien.
De school groeide de afgelopen jaren stevig door
veel nieuwe leerlingen uit de wijken rondom de
school.

Kindcentrum
Binnen KC De Samenstroom opereren we als één
team en zijn we gezamenlijk verantwoordelijk voor
alle kinderen in het kindcentrum. Om deze
gezamenlijke verantwoordelijkheid te bevorderen
is er ook sprake van één aansturing. Hiervoor is Erik
Verhoeven als directeur verantwoordelijk. Hij
wordt hierbij ondersteund door Mandy van
Grunsven en Harm van Hal. Mandy van Grunsven
zorgt er als coördinator 0-6 jaar voor dat er
verbinding ontstaat tussen de dagopvang,
peuterwerk en de groepen 1-2 en Harm van Hal
zorgt er als coördinator 7-12 voor dat er verbinding
is tussen de groepen 3 t/m 8 en de BSO.
Kinderopvang
Dagopvang
Er zijn momenteel 2 horizontale groepen
dagopvang. Een groep voor kinderen van 0-2 jaar
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en een groep voor kinderen van 2-4 jaar.
Peuterwerk
Peuterwerk maakt gebruik van één groepsruimte
gedurende vijfochtenden en een middag. Op
maandag, dinsdag en donderdag wordt peuterwerk
geboden van 8.30-12.00 uur, op woensdag van
8.30-12.30 uur en op vrijdag van 8.30-12.30 uur en
van 12.30-16.30 uur. Deze tijden sluiten
grotendeels aan op toekomstige wetgeving rondom
VVE en zijn waar mogelijk afgestemd op de
schooltijden.

intervisiebijeenkomsten en 360 graden feedback
wat dit schooljaar wordt voorgezet.
Vasthouden van wat bereikt is
Er zijn veel ontwikkelingen geweest in de afgelopen
jaren. Het is belangrijk om die ontwikkelingen
levendig te houden en te borgen. Dat betekent
onder andere blijvende aandacht voor
opbrengstgericht werken, voor onze manier van
lesgeven en het volgen van de leerresultaten van
de groepen.

Speerpunten van de schoolontwikkelig
VSO (Voor Schoolse Opvang)
Het kindcentrum wil alle mogelijkheden voor
ouders en kinderen bieden. Daarom is er ook
voorschoolse opvang van 7.30 uur-8.30 uur. Ook is
verlengde opvang vanaf 7.00 uur mogelijk.
BSO (Buiten Schoolse Opvang)
Veel kinderen maken gebruik van de BSO. De
starttijd van de BSO is op maandag, dinsdag en
donderdag om 14.45 uur. Op woensdag gaan de
kinderen van de BSO naar locatie ’t Einder en op
vrijdag is er BSO op de Samenstroom vanaf 12.30
uur met mogelijk kinderen van ’t Einder.
Op dit moment zijn er drie BSO groepen voor de
leeftijd 4-6 jaar, 7-8 jaar en 9-12 jaar.

•

•

Voor meer informatie over de kinderopvang kunt u
ook de website van stichting GOO bezoeken:
www.stichtinggoo.nl

Onderwijs

•

Leerlingen
In schooljaar 2019-2020 zijn er ongeveer 480
leerlingen, verdeeld over 18 groepen. Dit is een
stabilisering in vergelijking met afgelopen
schooljaar. In principe formeren we geen groepen
van 30 leerlingen of meer. Wel is afgelopen
schooljaar in maart nog een instroomgroep
opgestart en ook komend schooljaar zal er een
instroomgroep worden geformeerd.
Professionele cultuur
Het team van het kindcentrum is het begrip
professionele cultuur steeds verder aan het
concretiseren en pakt in gezamenlijkheid
professionele ontwikkeling op om aldus alle neuzen
binnen het kindcentrum dezelfde kant op te
hebben staan. Het afgelopen schooljaar zijn hier
mooie stappen in gezet d.m.v. bijvoorbeeld

•

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE).
Om ontwikkelingskansen te vergroten en om
(dreigende) ontwikkelingsachterstanden te
voorkomen, vroegtijdig op te sporen en aan te
pakken bieden wij voor- en vroegschoolse
educatie. Hiervoor maken wij gebruik van een
erkend VVE programma waardoor op een
speelse en samenhangende manier de
ontwikkeling van kinderen wordt gestimuleerd.
Deze manier van werken is geïntegreerd in ons
dagritme en verzekert de kinderen van een
breed ontwikkelingsgericht aanbod.
Ouderbetrokkenheid
School en ouders werken samen aan opvoeding
en onderwijs. Het is zaak om goed af te
stemmen wat de school en wat de ouders
doen. Daarvoor is goed overleg nodig en is de
inbreng van ouders erg gewenst. De
gesprekkencyclus is geoptimaliseerd en via
verschillende sociale media kanalen is de
communicatie met ouders verbeterd.
IPC
Het onderwijs blijft dynamisch en de
maatschappij in de 21e eeuw vraagt andere
vaardigheden van leerlingen. De school wil
geleidelijk aan de kinderen deze vaardigheden
eigen laten maken en IPC is daarvoor een
uiterst geschikt middel. Vanaf schooljaar 20182019 is KC De Samenstroom een IPC school (
International Primary Curriculum).
We willen de betrokkenheid van leerlingen bij
hun eigen leerproces vergroten m.b.v. de
thema’s van IPC. Verschillende vakgebieden
zoals wereldverkenning, muziek, beeldende
vorming e.d. worden binnen thema’s
geïntegreerd aangeboden en vaardigheden die
je wil ontwikkelen in kader 21 th century skills
komen daarin uitgebreid in aan bod.
Pedagogisch handelen
Wij vinden het belangrijk dat ieder kind zich
kan ontwikkelen binnen een sociaal veilige
omgeving. Het verbeteren van het pedagogisch
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klimaat op kindcentrum de Samenstroom blijft
een van de speerpunten voor de komende
jaren. Wat wij belangrijk vinden kan worden
samengevat in zes kernzinnen:

Op De Samenstroom……
Mag JIJ er zijn!
Voelen we ons gezien en gehoord.
Ben jij verantwoordelijk
voor je eigen gedrag.
Zorgen we voor elkaar en
voor onze omgeving.
Gaan we respectvol en vriendelijk
met elkaar om.
Weet iedereen dat JIJ je best doet!

•

•

Ook in het schooljaar 2019-2020 staan twee
van deze kernzinnen weer centraal en gaan we
deze door middel van activiteiten in de praktijk
tot uiting laten komen. Na elke vakantie zal er
een boost gegeven worden aan een
kernzin, zodat ze blijven leven. Dit is belangrijk
om het voor de kinderen, maar zeker ook
voor ouders en medewerkers van het
Kindcentrum warm te houden. Wij willen laten
zien dat we voor deze kernzinnen staan en dat
iedereen ziet dat we ze uitdragen.
Taalmethode
We werken nu twee schooljaren met de
methode Staal en zijn zeer enthousiast over de
mogelijkheden van de methode. Voooral ook
omdat deze methode aansluit bij de
belevingswereld van de kinderen en
eigenaarschap, zelfstandig werken en
betrokkenheid weet te bewerkstelligen. Er
ontstaan al mooie raakvlakken bij de thema’s
van IPC. Binnen deze methode komt ook
spelling structureel aan bod. We zien de
resultaten voor spelling dan ook stijgen door
de intensievere aanpak.
Opbrengstgericht Passend Onderwijs
Opbrengstgericht passend onderwijs is
belangrijk om het onderwijs behapbaar te
houden en om goed te kunnen aansluiten bij de
onderwijsbehoeften van de kinderen. De
cruciale leerdoelen en onderwijsplan voor het
vakgebied rekenen zijn gereed en voor spelling
zijn de cruciale leerdoelen vastgesteld en zal
het onderwijsplan op het einde van schooljaar
2018-2019 zijn afgerond. Komend schooljaar
gaan we aan de slag met het onderdeel
technisch lezen. Met deze aanpak van
opbrengstgericht passend onderwijs willen we
de effectiviteit vergroten en de administratieve
last voor leerkrachten verminderen.

Visievorming
Het visiedocument voor KC de Samenstroom is
gereed. Het zal onderdeel gaan uitmaken van
het Kindcentrumplan 2019-2023 en een
samenvatting is te vinden in de schoolgids
2019-2020. We gaan komend schooljaar kijken
hoe we de leerkrachtvaardigheden kunnen
vergroten om met de juiste effectieve
instructie en begeleiding nog meer te kunnen
aansluiten bij de onderwijsbehoeften van de
leerlingen.
De wegen naar het doel ;
Schoolkenniskring
• Bestaat uit directie, IB-er, bouwcoördinatoren
en coördinatoren taal-lezen en rekenen.
• In de schoolkenniskring wordt kennis en kunde
uitgewisseld.
• In de schoolkenniskring wordt beleid
ontwikkeld en worden de ontwikkelingen in de
school op de voet gevolgd. Wat gaat er goed en
waar is nog extra aandacht nodig.
• Mensen nemen het gedachtegoed van de
schoolkenniskring mee naar hun geleding
(bouwoverleg) en brengen mee wat op de
werkvloer wordt ervaren.
• De schoolkenniskring vergadert 5x per
schooljaar.

Formatie 2019-2020
Groep 1/2A
Wendy
Ylona
Groep 1/2B
Debora
Maartje(Lotte)
Groep 1/2C
Djinny
Ilse v d B
Groep 1/2 D
Helle
Groep 3A
Susan
Margaret
Groep 3B
Caja
Groep 3C
Mayca
Groep 4A
Inge
Groep 4B
Ilse B.

Ma Di
Wo Do Vr
Ma Di
Wo Do Vr
Ma Di Wo
Do Vr

Ma t/m Vr
Ma, Di
Wo Do Vr
Ma t/m Vr
Ma t/m Vr
Ma t/m Vr
Ma t/m Vr
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Groep 5A
Jelle
Groep 5B
Marjan
Yvon
Groep 5/6
Nicole
Nathalie
Groep 6A
Marieke
Anouk S.(Marly)
Groep 6B
Anouk v. L.
Groep 7A
Karin
Groep 7B
Manon
Groep 8A
Marit
Danny
Groep 8B
Sanne
Camily
Directeur
Erik Verhoeven
Coördinator 0-6 jaar

Ma t/m Vr
Ma Di Do Vr
Wo
Ma Di Wo
Do Vr
Ma Di Wo
Do Vr

Lerarenondersteuner
Elke van den Berg
Onderwijsassistente
Karin van den Bogaard
Inzet werkdrukmiddelen

vervanging lees
coördinator(Nicole), ICT
coördinator(Anouk van
L.) en
rekencoördinator(Marit)
Administratie ICT
Lina Dusevisiute
Conciërge

Ma t/m Vr
Ma t/m Vr

Schooltijden
De school werkt met het continurooster. De tijden
zien er als volgt uit:
dag

tijden
8.30-14.45 uur

dinsdag

8.30-14.45 uur

woensdag

8.30-12.30 uur

Ma t/m Vr

donderdag

8.30-14.45 uur

Ma Di Do Vr
Wo

vrijdag

8.30-12.30 uur

Totaal

24,5 uren

Ma t/m Vr

Ma Di
Wo Do Vr
Ma t/m Vr

Ma Di Do

Gr. 3 t/m 8/BSO

Harm van Hal
Interne begeleiding
Bianca van Hamersveld
Phebe van Hal(Monique)

Ma Di Do Vrmo
Wo en Vrmi

maandag

Ma t/m Vr

KDV/Peuterwerk/gr.1-2

Mandy van Grunsven
Plv. Directeur/
Coördinator 7-12 jaar

Eli Emonds
Leo van den Elsen
Interieurverzorgsters
Gonny van Vugt
Wouda Bijvelds

Ma Di Wo Vr
Ma Di Do
Ma Di Do en Vr om
de week
Ma Di Do Vr
Ma Di Wo Do Vr
Debora(wo),
Susan/Margaret(wo),
Yvon(ma,di) en
Marly(di) en Harm
Harm

Ma mi Do mi

Afspraken continurooster
We hebben een aantal afspraken opgesteld. Hierbij
willen wij als school bijdragen aan gezonde voeding
en aan de reductie van afval.
In de kleine pauze hanteren wij als regel dat de
kinderen een beker drinken of fruit/groente mee
mogen brengen.
De afspraken in de middagpauze zijn :
Kinderen lunchen in de eigen klas onder
begeleiding van de leerkracht.
Het eten duurt 15 minuten.
De kinderen brengen zelf het brood en
drinken mee in een broodtrommel + goed
sluitende drinkbeker.
Er wordt verwacht dat het eten en drinken
gezond is. Er mag geen snoep meegebracht
worden. Wel belegd brood, groente, fruit
en evt. een cracker, beschuit, peperkoek of
rijstwafel.
Alle afval en overgebleven eten en drinken
gaat mee naar huis in het
broodtrommeltje.
De tassen met eten worden aan de kapstok
gehangen.
Voor het eten handen wassen eventueel
met schoonmaakpompje zonder water.
Langzame eters in de onderbouw mogen
even wat langer blijven zitten.
Netjes eten en blijven zitten tijdens het
eten en drinken.
Netjes opruimen als je klaar bent met eten
en drinken.
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Gelijktijdig beginnen en zoveel mogelijk
wachten totdat iedereen klaar is met eten.

Vakanties en vrije dagen
weektotaal
52 x weektotaal

24,5
1274

Totaal uren
Studiedag dinsdag 17 september
Herfstvakantie 14 t/m 18 okt. 2019

5.5
24,5

Studiedag woensdag 6 november
Studiedag vrijdag 6 december

4
4

Kerstviering op do. avond
Vrijdag 21 december

-3
4

Kerstvakantie 23 dec. t/m 3 jan.
Studiedag woensdag 12 februari
Carnavalsvakantie 24 t/m 28 februari
2020
Studiedag maandag 6 april
Meivakantie 27 april t/m 8 mei 2020,
inclusief Koningsdag en Bevrijdingsdag
Hemelvaart 21 en 22 mei 2020
Pinkstermaandag 1 juni 2020
Studiedag donderdag 18 juni
Zomervakantie 13 juli t/m 21augustus
2020
Totaal vakantie en vrije dagen
Totaal studiedagen
Totaal lesuren

49
4
24,5
5,5
39
9,5
5,5
5.5
147
299
29,5
945,5

De Oudervereniging
Het bestuur van de Oudervereniging
bestaat uit:
voorzitter
van den Eijnde
Jeroen
06-46613787)
secretaris
Nicole
Van Gemert
penningmeester Martine
Krijnders
leden
Chantal
Rovers
Heidi
Raaijmakers
Nancy
de Klein
Patricia
Baggermans
Lincy
Verhees
Indien u vragen heeft over de (inhoudelijke
activiteiten van de) Oudervereniging van KC De
Samenstroom, stuur dan een mail naar:
ov.samenstroom@stichtinggoo.nl

Luizencommissie
Op school is een luizencommissie actief. Zij
controleren na de vakanties de kinderen op de
aanwezigheid van hoofdluis en neten. Vinden ze
die, dan krijgen de ouders van die kinderen bericht.
We rekenen erop dat ouders hun kind dan
behandelen. Heeft u interesse om de commissie te
versterken, stuur dan een mail naar
luizencommissie@live.nl .De data van controles
vindt u in de kalender.

Medezeggenschapsraad
De medezeggenschapsraad heeft instemmingsrecht
of adviesrecht over veel belangrijke zaken op
school. De medezeggenschapsraad bestaat komend
schooljaar uit de onderstaande personen:
Indien vragen over de (inhoudelijke) activiteiten
van de oudervereniging van KC De Samenstroom,
stuur dan een mail naar:
mr.samenstroom@stichtinggoo.nl
Namens de ouders
Rob Nijhof (voorzitter)
Ivo van Erp
Jennie de Wit
Namens het team
Marieke Vissers
Bianca van Hamersveld
Margaret Jansen

Rooster gymnastiek in sporthal “Molenbroek”
Dinsdag
8.30-9.30 uur
9.30-10.30 uur
10.45-11.45 uur
13.00-13.45 uur
13.45-14.45 uur

Groepen
8A 8B
7A 6A
3A 6B
3C 5A
7B 5/6

1/2
5B
3B
4B
4A

Donderdag
8.30-9.30 uur
9.30-10.30 uur
10.45-11.45 uur
13.00-13.45 uur
13.45-14.45 uur

Groepen
6B
1/2
5A
5B
5/6 3C
6A
3B
8B
4B

7A
7B
3A
4A
8A

Als de school begint
•
Alle kinderen moeten op tijd op school zijn.
De kinderen gaan (met hun ouders) naar de
speelplaats. Vanaf 8.20 uur mogen ze , eventueel
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met hun ouders, naar binnen. De ouders hebben
even de gelegenheid om even te kijken of een
boodschap aan de leerkracht door te geven. De
ouders gaan uiterlijk om 8.30 uur uit het lokaal.
Dan wil de leerkracht graag
•
aan de slag met de kinderen.
•
De kinderen van de groepen 1 t/m 8 mogen
niet eerder dan 10 minuten voor schooltijd
aanwezig zijn.
•
Bij regenweer mogen de kinderen eerder naar
binnen.
•
Honden zien we liever niet op de speelplaats. In
de drukte is een ongelukje zo gebeurd.
•
Loslopende honden mogen helemaal niet op de
speelplaats.

Vieringen
De verdeling voor komend schooljaar zal zijn:
groepen 1/2, groepen 3, 4, 5 en groepen 6, 7 en 8.
De ouders van de optredende groepen zijn van
harte welkom bij de vieringen. In de jaarkalender
staat aangegeven wanneer welke groepen gaan
optreden.

Jarig en traktatie
De kinderen mogen wanneer ze jarig zijn
trakteren in de klas. Houdt dit a.u.b. zo gezond
mogelijk. We merken dat er sluipenderwijs toch
meer zoetigheid en chips wordt uitgedeeld en dat
valt niet onder de noemer zo gezond mogelijk. Wij
rekenen in deze op uw medewerking.
In groep 1, 2 en 3 mogen ouders in de groep
aanwezig zijn bij het vieren van de verjaardag
van hun kind.
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KC :
PW :
KDO:
BSO:
School:
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Hele kindcentrum
Peuterwerk
KinderDagOpvang
Buitenschoolse Opvang
Basisschool
MA 12 Augustus
School en PW
• zomervakantie
MA 19 augustus

DI 13 augustus
School en PW
• zomervakantie
DI 20 augustus

•
•

•
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Do Good, Feel Good week
School : Ouders
ontvangen een mail over
kennismakingsgesprekken

MA 26 augustus

35
MA 2 september
•

36

School: Deze en volgende
week in alle groepen
kennismakingsgesprekken

School; Opening Do Good,
Feel Good; sporthal 8.45 uur

DI 27 augustus
• School : 19.00 uur infoavond groepen 8
• Vergadering
oudervereniging;20.00 uur
DI 3 september

WO 14 augustus
School en PW
• zomervakantie
WO 21 augustus
• School: Het
controleteam hoofdluis
controleert alle
leerlingen

DO 15 augustus
School en PW
• zomervakantie
DO 22 augustus

VR 16 augustus
School en PW
• zomervakantie
VR 23 augustus

Daphne van KDO is jarig

Paula van BSO is jarig

WO 28 augustus

DO 29 augustus
• School ; Informatieavond
19.00 u groepen 3
20.15 u groepen 1-2

VR 30 augustus
• School; Afsluiting DGFG in
elke groep; 8.30-9.15 uur

WO 4 september

DO 5 september

VR 6 september

•

KC Sam & Sam 1

Suzanne van KDO is jarig

•

KC Sam & Sam 2

9

MA 9 september
•

DI 10 september

WO 11 september
•

Groepen 8; excursie
Binnenhof Den Haag
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DO 12 september

VR 13 september

School : Boekenkring
groepen 1/2 8.45-9.15
uur; begeleiding van
groep 8

Morgen is Juffrouw Inge jarig

MA 16 september

DI 17 september
•
•
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WO 18 september

DO 19 september

•
•

Studiedag : kinderen
basisschool zijn vrij
Vergadering KC raad;
19.30 uur

Nina van PW en BSO is jarig

MA 23 september

DI 24 september

WO 25 september
•
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VR 20 september

•

Kinderpostzegelactie
groepen 8
Thema avond/
jaarvergadering KC
raad/OR; “omgaan met
hooggevoelige
kinderen”
19.30-21.30 uur

KC Sam & Sam 3
School : Spelletjesochtend
groepen 1/2 8.45-9.30
uur; begeleiding van
ouders

Juffrouw Ylona is jarig

DO 26 september

VR 27 september
•

School : Viering groep
1-2a en 1-2 d
11.45-12.15 u.
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MA 30 september
•

DI 1 oktober

WO 2 oktober
•

Schoolfotograaf
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•

DO 3 oktober

VR 4 oktober
•

School : Inloopochtend
tot 10.15 uur groepen
1-2
Opening
kinderboekenweek
thema “Reis mee…”

•

School : Viering groepen 7
11.45-12.15 u.
KC Sam & Sam 4

Meneer Erik is jarig

MA 7 oktober

DI 8 oktober
•
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•

WO 9 oktober

DO 10 oktober

VR 11 oktober
•

School : Inloopochtend tot
10.15 uur groepen 1-2
Voorlichting Commanderij
college; ouders groepen 7

Afsluiting
Kinderboekenweek

Juffrouw Yvon is zaterdag jarig

42

43

MA 14 oktober
School en PW
• Herfstvakantie

DI 15 oktober
School en PW
• Herfstvakantie

WO 16 oktober
School en PW
• Herfstvakantie

DO 17 oktober
School en PW
• Herfstvakantie

VR 18 oktober
School en PW
• Herfstvakantie

MA 21 oktober

DI 22 oktober

WO 23 oktober

DO 24 oktober

VR 25 oktober

•
•

Do Good, Feel Good dag
Voorstelling groep 8;
“Rembrandt”; in de
Eendracht

•

School: Het
controleteam hoofdluis
controleert alle
leerlingen

•

School : Viering groepen
3a, 3b en 3c
11.45-12.15 u.

Heidi van BSO is zondag jarig

11

MA 28 oktober

DI 29 oktober

•

•

44

Groepen 8; Deze en
volgende week afname B8
toets

WO 30 oktober

DO 31 oktober

VR 1 november
•

School : spelletjes spelen
groep 1-2 met groep 7

•
•

MA 4 november
•

45

•

DI 5 november

Mappen groepen 1-2
komen terug op school.
Vergadering
Oudervereniging;
20.00 uur

MA 11 november

DI 12 november

WO 6 november

DO 7 november

VR 8 november

•

•

•

Studiedag : kinderen
basisschool zijn vrij

Vergadering KC raad;
20.00 uur

Juffrouw Helle is jarig

Juffrouw Camily is jarig

WO 13 november

DO 14 november

•

46

School : Boekenkring
groepen 1/2 8.45-9.15
uur; begeleiding van groep
8
KC Sam & Sam 5
Mappen groepen 1-2 gaan
mee naar huis.

School :
Spelletjesochtend
groepen 1/2 8.45-9.30
uur; begeleiding van
ouders

School : Viering groepen
5b en 6b 11.45-12.15 u.

VR 15 november
•
•

KC Sam & Sam 6
School : viering groepen
1-2b en 1-2c 11.45-12.15
u.

Juffrouw Marjan is jarig

12

MA 18 november

DI 19 november

WO 20 november

DO 21 november

VR 22 november
•

47
juffrouw Mandy, coördinator 0-6 jaar
is jarig

MA 25 november

Juffrouw Maartje is jarig

DI 26 november

WO 27 november

DO 28 november

VR 29 november
•
•

48

•

MA 2 december

DI 3 december

49

MA 9 december

50

School : Viering groepen
4a en 4b 11.45-12.15 u.
Groepen 8; 1e cijferlijst
met voorlopig advies

DI 10 december

KC Sam & Sam 7
School : Viering groepen 8
11.45-12.15 u.
Open avond
Commanderijcollege
16.00-20.30 uur

WO 4 december

DO 5 december

VR 6 december

•

KC : Sinterklaasfeest

•

DO 12 december

VR 13 december

School : groepen 1-2
pietenochtend

WO 11 december

•

Studiedag: kinderen
basisschool zijn VRIJ

KC Sam & Sam 8

13

MA 16 december

DI 17 december
•

WO 18 december

DO 19 december
•

Vergadering
Oudervereniging;
20.00 uur

•

KDO en PW : kerstviering
voor 2,5 + van 17.0018.00 uur
School : kerstviering ‘s
avonds

•

51

VR 20 december
Basisschool: Alle
leerlingen zijn VRIJ

Juffrouw Debora is jarig

MA 23 december
•

52

School en PW :
kerstvakantie

DI 24 december
•
•

MA 30 december
•

School en PW :
kerstvakantie

DI 31 december
•
•

1

School en PW :
kerstvakantie
KDO en BSO sluiten om
17.00 uur

School en PW :
kerstvakantie
KDO en BSO sluiten om
17.00 uur

WO 25 december
•
•

School en PW :
kerstvakantie
Geen dagopvang en
BSO

WO 1 januari
•
•

School en PW :
kerstvakantie
Geen dagopvang en
BSO

DO 26 december
•
•

School en PW :
kerstvakantie
Geen dagopvang en
BSO

DO 2 januari
•

School en PW :
kerstvakantie

VR 27 december
•

School en PW :
kerstvakantie

VR 3 januari
•

School en PW :
kerstvakantie

Juffrouw Lina is jarig

14

MA 6 januari
•

Do Good, Feel Good
week

DI 7 januari
•
•

2

MA 13 januari

Gezamenlijke opening
DGFG; sporthal 8.45 uur
Vergadering KC raad;
19.30 uur

DI 14 januari

WO 8 januari
•

3

VR 10 januari
•
•

School: Het
controleteam hoofdluis
controleert alle
leerlingen

WO 15 januari
•

DO 9 januari

DO 16 januari

VR 17 januari
•

Boekenkring groepen
1/2 8.45-9.15 uur;
begeleiding van groep 8

KC Sam & Sam 9
Spelletjesochtend groepen
1/2 8.45-9.30 uur;
begeleiding van ouders

Afsluiting DGFG in de
eigen groep; 8.30-9.15 uur.

Juffrouw Ilse is jarig

MA 20 januari

DI 21 januari

WO 22 januari

DO 23 januari

•

4

School: info-uur groepen 3
over voortgezet technisch
lezen om 19.00 uur
• Vergadering
Oudervereniging;
20.00 uur
MA 27 januari
•

5

School : Ouders
ontvangen een mail over
de voortgangs - en
adviesgesprekken

VR 24 januari
•

DI 28 januari

WO 29 januari
•

School : Viering groepen
5a, 5-6 en 6a 11.4512.15 u.

DO 30 januari

KC Sam & Sam 10

VR 31 januari
•

School : Viering groepen
7 11.45-12.15 u.

Ans van KDO is zondag jarig

15

MA 3 februari
•

DI 4 februari

WO 5 februari
•

Groepen 8 : 2e cijferlijst en
definitief advies gaat mee
naar huis

DO 6 februari

VR 7 februari
•

School : Viering groep
1-2a en 1-2b 11.4512.15 u.

KC Sam & Sam 11

6
Juffrouw Eli is jarig

Juffrouw Djinny is jarig

DI 11 februari

WO 12 februari

Juffrouw Anouk S. is zaterdag jarig

Juffrouw Margaret is jarig

MA 10 februari
•
•

7

•

School : rapporten gaan
mee naar huis
School: Deze en volgende
week in groep 1 t/m 7
voortgangsgesprekken en
adviesgesprekken in groep
8

DO 13 februari

VR 14 februari

STUDIEDAG: Leerlingen
basisschool zijn VRIJ.

Juffrouw Wendy is jarig
Meneer Danny is zondag jarig
Juffrouw Phebe is jarig

MA 17 februari

8

DI 18 februari

WO 19 februari

DO 20 februari

VR 21 februari

•

•

•
•

School : spelletjes
spelen groep 1-2 met
groep 7

KDO en PW: kinderen
mogen verkleed komen
School : Carnavalsviering
voor de groepen 5 t/m 8

KC Sam & Sam 12
KC : Carnavalsviering, alle
kinderen mogen verkleed
komen

16

9

MA 24 februari

DI 25 februari

WO 26 februari

DO 27 februari

VR 28 februari

•

•

School en PW :
Carnavalsvakantie
KDO : kinderen mogen verkleed
komen

•

•

•

DI 3 maart

WO 4 maart

•

School en PW :
Carnavalsvakantie
KDO : Kinderen mogen
verkleed komen

MA 2 maart
•

•

Do Good, Feel Good dag

•

10

MA 9 maart

DI 10 maart

School en PW :
Carnavalsvakantie

School en PW :
Carnavalsvakantie

DO 5 maart

VR 6 maart
•

School: Het
controleteam hoofdluis
controleert alle
leerlingen
Vergadering
Oudervereniging;
20.00 uur

School en PW :
Carnavalsvakantie

School : Boekenkring
groepen 1/2 8.45-9.15
uur; begeleiding van groep
8

WO 11 maart

DO 12 maart

VR 13 maart

•

•

•
•

11
•

School :
Spelletjesochtend
groepen 1/2 8.45-9.30
uur; begeleiding van
ouders
Voorstelling groepen 34; in Eendracht Gemert

•

19.00 u informatieinloopuurtje voor opvang,
peuterwerk of BSO
20.00 u informatieavond
voor ouders van nieuwe
leerlingen voor de
basisschool

KC Sam & Sam 13
School : Viering groepen
5b, 5-6 en 6a 11.45-12.15
u.

17

MA 16 maart

DI 17 maart

WO 18 maart
•
•

12

MA 23 maart

WO 25 maart

•

•

13

VR 20 maart

Daniëlle van KDO is jarig

Tonny van PW is jarig

DO 26 maart

VR 27 maart

School : Viering groepen
1-2c en 1-2d 11.4512.15 u.
Boomfeestdag

DI 24 maart
School : Atelierroute; 9.3012.00 uur

DO 19 maart

•
•

School : Viering groepen
3a, 3b en 3c 11.4512.15 u.

KC Sam & Sam 14
Mappen groepen 1-2 gaan
mee naar huis.

Mariet van KDO is jarig
Eugenie van KDO is jarig

MA 30 maart
•

14

•

Mappen groepen 1-2
komen terug naar school.
Deze week groepen 7
praktisch verkeersexamen

DI 31 maart

WO 1 april

DO 2 april
•

VR 3 april

Theoretisch
verkeersexamen

Lieke van KDO is jarig

Femke van KDO is zondag jarig

18

MA 6 april

DI 7 april

WO 8 april

•

•

•

Studiedag: Kinderen van
de basisschool zijn VRIJ

15

•

MA 13 april

16

School : Paasspelletjes
spelen groep 1E 8.45 u tot
10.15 u
Vergadering KC raad;
19.30 uur

•

DI 14 april
•

Tweede Paasdag: Alle
kinderen zijn VRIJ

MA 20 april

Entreetoets groepen 7

•

WO 15 april
•
•

•

•

•

VR 10 april
•

School : Paasspelletjes
spelen groep 1-2a 8.45
u tot 10.15 u
Paasspelletjes spelen
groep 1-2c 13.15 u tot
14.30 u

DO 16 april

Entreetoets groepen 7
•
IEP eindtoets groepen 8 •

WO 22 april

17

•

School : Paasspelletjes
spelen groep 1-2b 8.45
u tot 10.15 u
Paasspelletjes spelen
groep 1-2d 10.45 u tot
12.15 u

DI 21 april
19.00 u. Infoavond kamp en
musical groepen 8

DO 9 april

Entreetoets groepen 7
IEP eindtoets groepen 8

KC Sam & Sam 15

VR 17 april
•

Koningsspelen

DO 23 april

VR 24 april
• KC Sam & Sam 16

DO 30 april

VR 1 mei

School : Viering groep 12b en 1-2c 11.45-12.15
u.

Pleun van KDO, BSO en PW is jarig

MA 27 april

18

•

School en PW :
meivakantie

DI 28 april
•

School en PW :
meivakantie

WO 29 april
•

School en PW :
meivakantie

•

School en PW :
meivakantie

•

School en PW :
meivakantie

•
Juffrouw Anouk van L. is jarig

19

MA 4 mei

•

School en PW :
meivakantie

DI 5 mei

•

WO 6 mei

•

School en PW :
meivakantie

DO 7 mei

•

School en PW :
meivakantie

VR 8 mei

•

School en PW :
meivakantie

School en PW :
meivakantie

19

Juffrouw Bianca is jarig

Ellie van KDO is jarig

MA 11 mei
•
•

Do Good, Feel Good dag
Ouders ontvangen een
mail over de
eindgesprekken

DI 12 mei
•

Vergadering
Oudervereniging;
20.00 uur

WO 13 mei
•

DO 14 mei

VR 15 mei
•

School: Het
controleteam hoofdluis
controleert alle
leerlingen

•

School : Viering groepen 8
11.45- 12.15 u.
KC Sam & Sam 17

20

MA 18 mei

DI 19 mei

WO 20 mei
•
•

21

•

Juffrouw Marit is jarig
Juffrouw Karin van der H. is jarig

Meneer Jelle is jarig

DO 21 mei

VR 22 mei

School : juffendag
•
groepen 1-2
School : Juffendag
groepen 3
School : Viering groepen
5a en 6b 11.45-12.15 u.

Hemelvaart

•

Hemelvaart

20

MA 25 mei
•

DI 26 mei

WO 27 mei
•

Deze en volgende week
eindgesprekken

DO 28 mei

VR 29 mei
•
•

School : Boekenkring
groepen 1/2 8.45-9.15
uur; begeleiding van
groep 8

•

22

Gonny, interieurverzorgster is jarig

MA 1 juni

23

•

DI 2 juni

Juffrouw Susan is jarig

WO 3 juni

DO 4 juni

•

2e Pinksterdag;

MA 8 juni

Juffrouw Nicole is jarig

DI 9 juni

School : Viering groepen •
4a en 4b 11.45-12.15 u. •

WO 10 juni

Roefeldag groepen 8
Vergadering KC raad;
20.00 uur

DO 11 juni

VR 5 juni
•

School : Spelletjesochtend
groepen 1/2 8.45-9.30
uur; begeleiding van
ouders

VR 12 juni
•

24

KC Sam & Sam 18
School : juffendag groepen
4
School : Viering groep
1-2a en 1-2d 11.45-12.15
u.

KC Sam & Sam 19

juffrouw Karin v.d. B. is jarig

MA 15 juni

25

DI 16 juni

WO 17 juni

DO 18 juni
•

VR 19 juni

Studiedag: Kinderen van
de basisschool zijn VRIJ

21

MA 22 juni
•

DI 23 juni

WO 24 juni

School: groepen 8
schoolkamp

DO 25 juni

VR 26 juni
•

•

KC Sam & Sam 20

School : schoolreis
groepen 1 t/m 7

26

MA 29 juni

DI 30 juni

Juffrouw Caja is jarig

Juffrouw Marieke is jarig

WO 1 juli

DO 2 juli

•

27

MA 6 juli
•

28

School : Mappen groepen
1-2 en rapporten groep 3
t/m 7 gaan mee

DI 7 juli
•

School: uitvoering groepen 8
in de Eendracht en
afscheidsavond groepen 8
met ouders.

School :
Ouderbedankochtend
van 8.30-10.15 uur
• School :
Doorschuifuurtje;
kennismaking in de
nieuwe groepen
11.15-12.15 uur
WO 8 juli
•

School : Uitzwaaien
groepen 8 11.30 uur

•

Vergadering KC raad;
17.00 uur

DO 9 juli
•

VR 3 juli

School : Eindejaarsfeest

VR 10 juli
•

KC Sam & Sam 21

Op 19 juli is juffrouw Mayca jarig
Op 22 juli is juffrouw Manon jarig
Op 6 augustus is Emmy van KDO jarig
Op 8 asugustus is juffrouw Elke jarig

22

Ma 13 juli

29

•

School en PW:
Zomervakantie

DI 14 juli
•

School en PW:
Zomervakantie

WO 15 juli
•

School en PW:
Zomervakantie

DO 16 juli
•

School en PW:
Zomervakantie

VR 17 juli
•

School en PW:
Zomervakantie

23

