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Op deze informatiekaart vindt u de belangrijkste informatie voor het komend 
schooljaar.  Gedurende het schooljaar houd ik u verder op de hoogte via 
Social Schools. 
 

 
 
 
Jaarkalender 2022-2023 
 
29 augustus  Eerste schooldag 
5 september  Kennismakingsgesprekken 
20 september  Informatieavond 
5 oktober   Studiedag 
7 oktober   Lampionnenoptocht ivm Alkmaars Ontzet  
17 t/m 21 oktober   Herfstvakantie  
11 november  Studiedag en Sint Maarten 
21 t/m 25 november voortgangsgesprekken facultatief 
30 november  Showtime groepen 1/2A en 6/7 
5 december  Sinterklaas 
6 december  Uurtje uitslapen, starten om 09:30 uur 
7 december  Kerstknutsel en versieren 
22 december   Kerstviering 
23 december   Middag vrij vanaf 12:00 
26 dec t/m 6 jan   Kerstvakantie 
16 t/m 27 januari  M-toetsen groep 3 t/m 7 
30 januari  Studiemiddag vanaf 12:00 uur 
3 februari   Studiedag 
10 februari  Rapporten mee groepen 2 t/m 8 
13 februari  Def. schooladviesgesprek groep 8; rapportgesprek 2 t/m 7 
22 februari   Open dag 
27 feb t/m 3 maart  Voorjaarsvakantie 
7 t/m 12 maart  Jantje Beton 
10 april   Pasen 
11 april   Studiedag 
20 april   Koningsspelen 
24 april t/m 5 mei  Meivakantie 
16 en 17 mei  Schoolfotograaf 
18 en 19 mei  Hemelvaart 
29 mei    Pinksteren 
5 t/m 16 juni  E-toetsen groepen 3 t/m 7 
19 juni    schoolreis 
22 juni   Studiemiddag vanaf 12:00 uur 
23 & 26 juni  Studiedag 
3 juli    Rapporten mee groep 2 t/m 7 
5 juli   Oudergesprekken facultatief 
18 juli   Wenmoment 
20 juli   Meester/juffendag 
21 juli    12.00 uur start zomervakantie 
 

 

 

 
 

 



 
Ziek melden en verlofaanvraag 

• Wanneer uw kind ziek is of een afspraak heeft bij een arts, kunt u hem of 

haar afmelden via Social Schools of telefonisch vanaf 8.00 uur op 
telefoonnummer 072 561 54 99; 

• Wanneer uw kind een dag of langer afwezig zal zijn vanwege een andere 

reden (denk aan bruiloft, vakantie e.d.), dient u verlof aan te vragen bij de 

directie. U krijgt dan een formulier om in te vullen en onze directeur moet 
dat vervolgens ondertekenen. Pas wanneer de aanvraag is goedgekeurd, 
kan het verlof doorgaan. 

 

Continurooster 

De schooltijden zijn van 8.30 – 14.00 uur. De ochtendpauze is om 10.00 uur. De 

kinderen eten en drinken dan iets kleins. De lunchpauze vindt voor ieder kind op 

school plaats. De kinderen eten eerst in de klas en gaan daarna buitenspelen. In 

elke klas hangt een kaart met het pauzerooster en de regels omtrent de lunch. Wij 

zijn een Gezonde School en zien graag gezond eten en drinken in de 

broodtrommels. Wij denken daarbij bijvoorbeeld aan brood, crackers, rijstwafels, 

fruit of groente, maar ook bijvoorbeeld water, melk, karnemelk, vers sap. Dit kunt u 

in het gekregen koeltasje stoppen. Op woensdag is de afspraak dat we water 

drinken op school. 

Verjaardagen 

Als een leerling jarig is, dan vieren wij dat in de klas. Wij zingen met de kinderen 

een aantal liedjes en de jarige mag trakteren. Wilt u ervoor zorgen dat uw kind een 
aantal dagen van tevoren bij de leerkracht aangeeft op welke dag hij/zij wil 

trakteren? Wij geven de voorkeur aan een gezonde traktatie. 
 

Huiswerk 
In groep 7 krijgen de kinderen wekelijks huiswerk. Dit huiswerk staat genoteerd op 

het bord in het klaslokaal.  
De leerkracht herinnert de kinderen regelmatig aan het huiswerk. Als uw kind 
leerwerk mee naar huis krijgt, ontvangt u via Social Schools een bericht.   
Het wekelijkse maak-huiswerk gaat in een plasticmapje mee naar huis en na een 
week weer terug naar school. 

 
Voortgezet Onderwijs 

De leerlingen van groep 7 krijgen tijdens het rapportgesprek in maart een indicatie-
advies voor het voortgezet onderwijs. In groep 8 volgen het voorlopig- en definitief 

schooladvies. Er volgt nog een uitnodiging voor een voorlichtingen vanuit SOVON 

over het voortgezet onderwijs. Wij adviseren de ouders van groep 7 om daaraan 
deel te nemen. 

 

Rekenen en spelling 

De doelen voor rekenen en spelling komen ieder blok (iedere 3-4 weken) in de 

groep te hangen, zodat u weet waar uw kind die weken mee bezig is. De leerlingen 

rekenen op laptops via Snappet, waarmee zij de lesstof op hun eigen niveau kunnen 

verwerken.  
 

Bewegingsonderwijs 

Groep 7 krijgt twee keer per week gymles van onze vakleerkracht, op dinsdag en 
woensdag. 

De kinderen nemen die dag gymkleding, gymschoenen en een handdoek mee naar 

school. Indien een leerling zijn/haar gymspullen niet in orde heeft, kan hij niet 
deelnemen aan de gymles.  

Na de gymles kunnen de kinderen zich opfrissen of douchen. Douchen is in groep 7 
niet verplicht. Mocht uw kind niet kunnen deelnemen aan de gymles, dient u een 

ondertekend briefje mee te geven voor de leerkracht. 
 

Bereikbaarheid leerkracht & gesprekken 

Als u vragen of opmerkingen heeft, kunt u dit altijd laten weten via Social Schools.  
• Bij binnenkomst van de kinderen sta ik bij de deur van het lokaal, om de 

kinderen welkom te heten.  

• In september staat een kennismakingsgesprek gepland en in maart een 

rapportgesprek. In juni is het rapportgesprek facultatief.  
 

Mobiele telefoons 
Mobiele telefoons zijn niet toegestaan in de klas. Neemt een leerling toch een mobiel 

mee naar school, dan blijft deze in de gang (in een tas of luizenzak). De school is 
niet aansprakelijk voor schade, diefstal of het zoek raken van een telefoon. 
 

Klassenouders 

Ook dit jaar werken wij met klassenouders. In september wordt in alle groepen de 
klassenouder bekend gemaakt.  
 

We maken er met z’n allen een mooi jaar van! 


