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Pascalle van den Broek 
 

Aanwezig: maandag t/m vrijdag  
 

 
Op deze informatiekaart vindt u de belangrijkste informatie voor het 
komend schooljaar.   
  
Via Social Schools, de nieuwsbrief en de website wordt u verder 
geïnformeerd. 
     

 

 

Jaarkalender 2020-2021 
 

17 augustus  Eerste schooldag 
31 aug t/m 11 sept CITO toetsen groep 3 t/m 8 

30 sept t/m 11 oktober  Kinderboekenweek  

7 & 9 oktober  Studiedag  
8 oktober   Alkmaar Ontzet 

12 t/m 16 oktober  Herfstvakantie 
29 oktober   Studiedag  

11 november  Sint Maarten 
4 december  Sinterklaas 

7 december  Kerstknutselmiddag 

17 december   Kerstdiner 
18 december   Middag vrij 

21 dec t/m 1 jan  Kerstvakantie 
18 t/m 29 januari CITO toetsen groep 3 t/m 7 

1 & 2 februari  Studiedag 

17 februari   Open dag 
22 t/m 26 februari Voorjaarsvakantie 

1 maart   Rapporten mee 
2 & 4 maart  Rapportgesprekken groep 2 t/m 6 

15 maart  Schoolthema 
22 maart  Start jubileumweek 

5 april   Pasen 

16 april   Showtime groepen 4/5 en 7/8 
23 april   Koningsspelen 

26 april t/m 7 mei Meivakantie 
13 & 14 mei  Hemelvaart 

18 mei   Start week van de burgerschap 

21 & 26 mei  Fotograaf 
24 mei    Pinksteren 

25 mei   Studiedag 
27 mei  t/m 14 juni CITO toetsen groep 2 t/m 7 

18  juni   Studiedag 

21 juni    Rapporten mee groep 2 t/m 8 
25 juni   Schoolreis groep 1 t/m 7 

22 juni   Oudergesprek facultatief 
8 juli   Meester/juffendag 

9 juli    12.00 uur start zomervakantie 

 

 



Bereikbaarheid leerkracht 

I.v.m. het corona tijdperk kunt u altijd mededelingen of vragen stellen via een 
bericht in Social Schools. 

 

Brengen en halen van uw kind  

Ouders kunnen we voorlopig nog niet binnenlaten in de school vanwege het 
corona tijdperk. We willen ouders vragen bij het halen en brengen de 

onderlinge afstand van 1.5 meter te respecteren en maximaal 1 persoon per 
huishouden brengt en haalt het kind. Leerlingen lopen alleen en om de beurt de 

school in. De kinderen van groep 4b komen via de hoofdingang binnen en naar 
buiten. 

 

Ziekmelden of verlof aanvraag 

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

of haar alleen telefonisch afmelden. Wij zijn dagelijks vanaf 8.00 uur 
bereikbaar 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. 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. Wilt u ervoor zorgen dat 

uw kind een aantal dagen van tevoren bij de leerkracht aangeeft op welke dag 

hij/zij wil trakteren? I.v.m. het corona tijdperk delen we alleen voorverpakte 
traktaties uit. 

 

Bewegingsonderwijs 

De kinderen gymmen op woensdag en donderdag, met onze vakleerkracht. De 
kinderen nemen: gymkleding, gymschoenen en een handdoek mee naar school. 

Na de gymles moeten de kinderen zich opfrissen. 
 

 

 
Schoolvakken  
Lezen 
Iedere dag zijn de kinderen met lezen bezig. Samen hardop lezen is een goede 

ondersteuning. Wij gebruiken de methode Vloeiend en Vlot en we flitsen met 

woorden. Sommige kinderen hebben extra ondersteuning nodig, deze kinderen 

zullen extra lezen met ouders of met een leerkracht.  

 

Begrijpend lezen  

Elke week is er een nieuw actueel onderwerp. Het bestaat uit een tekst met 

vragen. De leerlingen krijgen de teksten bijna elke week mee naar huis. Het 

zou fijn zijn als u de tekst nog even doorneemt en bespreekt met uw kind.  

 

Rekenen  

Tijdens de rekenles werken de kinderen met name aan getalbegrip en de 

basisvaardigheden: optellen en aftrekken t/m 100 en splitsen t/m 100. 

Klokkijken, meten en geldsommen komen ook aan bod. U kunt dit proces o.a. 

ondersteunen door thuis veel spelletjes met dobbelstenen te doen en te tellen 

met sprongen van 2, 5 en 10. Ook de tafels worden in groep 4 aangeleerd, dit 

zijn de tafels van 1,2,3,4,5 en 10. Het is prettig als er thuis ook mee geoefend 

wordt.  

 

Taal  

We hebben het dit jaar o.a. over werkwoorden, zelfstandige naamwoorden, 

bijvoeglijke naamwoorden en voorzetsels. Bij elk thema zullen er weer nieuwe 

woorden worden aangeleerd. Ook leren we verhaaltjes lezen en schrijven. 

 

Sociale trainingen 

De groep krijgt in het begin van het jaar sociale trainingen. Tijdens deze 

bijeenkomsten creëren we samen een veilige groepssfeer. U wordt hiervan op 

de hoogte gehouden via Social Schools.  

Ouderbetrokkenheid 

Regelmatig zijn wij op zoek naar ouders die kunnen helpen bij activiteiten of die 
meegaan met uitjes e.d. Dit wordt geregeld door de klassenouder(s).  

 
 

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

 


