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Graag presenteren wij deze handige jaarkalender als bijlage bij de 
schoolgids van onze school. Op de eerste pagina’s leest u de algemene 
informatie en op de maandbladen staan ingevuld de vakanties, 
studiedagen en andere activiteiten (voor zover bekend). Uitgebreide 
informatie over onze school, diverse protocollen en achtergronden vindt u 
in de schoolgids. Deze staat op de website en u kunt hem downloaden. 
Mocht u liever een papieren versie van de schoolgids ontvangen, dan kunt 
u dit op school aangeven. Mochten er zich in de loop van het nieuwe 
schooljaar wijzigingen voordoen, dan kunt u deze vinden op de website. 
Op onze schoolwebsite https://empel.verdi.nl treft u ook andere belangrijke 
documenten. Actuele informatie en de agenda vindt u op Parro. 
 
Directie 
Leon van Boxtel, directeur lvboxtel@verdi.nl  
Anke Wonders, adjunct-directeur awonders@verdi.nl  
 
Bestuur  
Onze school behoort tot de stichting Verdi basisonderwijs, hierbij zijn  
20 basisscholen uit Meierijstad aangesloten. Meer informatie is te vinden 
op de website www.verdi.nl, adres: Stadhuisplein 98, 5461 KS Veghel, tel. 
0413- 310790, mailadres: info@verdi.nl.  
De dagelijkse leiding van Verdi is in handen van de voorzitter van de raad 
van bestuur, de heer Paul Meessen. Voorzitter van raad van toezicht is de 
heer Maarten van de Louw. 
 
Inspectie Basisonderwijs  
De gemeente Veghel valt onder de inspectie van het onderwijs Eindhoven, 
info@owinsp.nl  www.onderwijsinspectie.nl.  
Vragen over onderwijs: tel: 0800-8051 (gratis).  
Klachtenmeldingen/meldpunt: Vertrouwensinspecteurs tel: 0900-1113111.  
 
Externe vertrouwenspersoon 
Vanuit Verdi is Karen Hulsman-Sebastian onze externe 
vertrouwenspersoon. karen@ks-advies.com  
 
 
 
 

Schooltijden, pauze en fruit 
Onze school heeft een continurooster. De lestijden zijn als volgt: 
Maandag, dinsdag en donderdag en vrijdag: Van 08.30 tot 14.15 uur en  
op woensdag: van 08.30 tot 12.30 uur. 
 
Speelkwartier: van 10.15 tot 10.30 uur.  
Lunchpauze op school: van 12.00 tot 12.30 uur op maandag, dinsdag, 
donderdag en vrijdag.  
 
Iedere morgen mogen de kinderen fruit mee naar school nemen. Andere 
hapjes/traktaties hebben niet onze voorkeur! 
 
Wilt u uw kind niet te vroeg naar school sturen? Vanaf 08.25 uur ’s 
morgens is de deur open. Tijdens schooltijden is de kleuterpoort gesloten 
en wordt u verwezen naar de hoofdingang. 
 
Vakanties:  
Zomervakantie: t/m 4 september. Start schooljaar 5 september 2022 
Herfstvakantie: 24 t/m 28 oktober 2022 
Kerstvakantie: 26 december 2022 t/m 6 januari 2023 
Carnavalsvakantie: 20 februari t/m 24 februari 2023 
Pasen: 10 april 2023 
Meivakantie: 24 april t/m 5 mei 2023 
Hemelvaart: 18 en 19 mei 2023 
Pinksteren: 29 mei 2023 
Zomervakantie: 17 juli t/m 25 augustus 2023 
 
Vrije dagen (studiedagen):  
16 september, 5 oktober, 14 november, 6 december, 9 februari en 14 juli. 
 
De kalender staat op de website onder het kopje documenten en op Parro.  
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Continurooster en gezonde voeding 
Gezonde voeding draagt bij aan een goede ontwikkeling van kinderen. 
Daarom willen wij voor ieder kind gezond eten en drinken makkelijk maken 
op school. En daarvoor hebben we de hulp van de ouders en verzorgers 
nodig! Dat betekent onder andere dat wij vragen: 

• een gezonde pauzehap mee te geven. Gezonde pauzehappen 
vinden wij groente en/of fruit. 

• gezond eten voor tijdens de overblijf in de broodtrommel te doen. 
Geschikt vinden wij bijvoorbeeld volkorenbrood met beleg dat niet 
te veel verzadigd vet of zout bevat, zoals 30+ kaas, zuivelspread en 
notenpasta of pindakaas zonder toegevoegd suiker en zout.  

• alleen water, thee of halfvolle melk mee te geven. Pakjes en flesjes 
frisdranken en vruchtensappen bevatten namelijk erg veel suiker. 

De afspraken gelden natuurlijk niet alleen voor je kind, maar ook voor de 
leerkrachten. Bekijk onze afspraken op de website van de school.  
 
Verjaardagen: jarig zijn is een feest!  
Ieder kind wil graag zijn verjaardag ook op school vieren. Houdt u het 
trakteren dan zo gezond en goedkoop mogelijk (geen kauwgom). 
Iets wat uw kind thuis gemaakt heeft als cadeautje vinden we heel leuk.  
De groepen 5 t/m 8 mogen ook, als men dat wil, maximaal € 0,50 per kind 
bij elkaar leggen om daarvan een cadeautje voor de leerkracht te kopen. 
Uitnodigingen voor feestjes graag buiten schooltijd uitdelen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lijst teamleden Verdi basisschool de Empel  
  

Leon van Boxtel 
Directeur 

 
lvboxtel@verdi.nl   

Juf Anke Wonders 
Adjunct-directeur  

 
awonders@verdi.nl 

Groep 1-2a 
Juf Loes Derks 
Juf Lola van der Schee 

 
lderks@verdi.nl 
lvdschee@verdi.nl  

Groep 1-2b 
Juf Loes van Beijnen 
Juf Ilse van Helvoort 
Juf Miranda Michielsen 

 
lvbeijnen@verdi.nl 
ivhelvoort@verdi.nl 
mmichielsen@verdi.nl 

Groep 3 
Juf Karlijn Jansen 
Juf Hilde Goesten 

 
kjansen@verdi.nl 
hgoesten@verdi.nl 

Groep 3-4 
Juf Lia van Uden 
Juf Thea Donkers 

 
lvgeffen@verdi.nl 
truijters@verdi.nl 

Groep 5 
Juf Michelle van Doorn 
Juf Anke Wonders 

 
mvdoorn@verdi.nl 
awonders@verdi.nl 

Groep 6-7 
Juf Rientje Beekmans 

 
rbeekmans@verdi.nl 

Groep 7-8 
Juf Thea Donkers 
Juf Mandy van den Boom 

 
truijters@verdi.nl 
mvdboom@verdi.nl 

Juf Ilse Linders-van der Wijst 
Intern Begeleider  

 
ivdwijst@verdi.nl 

Juf Ankie Willemsen 
Leraar ondersteuner 

 
awillemsen@verdi.nl 

Juf Lilian de Vet 
Leerkracht / gastvrouw 

 
ldvet@verdi.nl 
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De Ouderraad van onze school  
 

Naam Telefoon 

Suzanne van Helvoort – Smeets 0616439384 

Léonie Martens 0610315737 

Cora Ketelaars 0646463685 

Ilse Delisse 0646280434 

Freekje Verberne 0655494277 

 
Contact: Mail voor de OR kunt u sturen naar orem@verdi.nl 
 
Wat doet de ouderraad nou eigenlijk precies? 
De ouderraad behartigt de belangen van de ouders. 
Daarbij neemt de ouderraad een actieve houding aan ten opzichte van 
geluiden die gehoord worden op het schoolplein of in de wandelgangen. 
 
Als er geluiden van zorg worden geuit dan worden deze ingebracht tijdens 
vergaderingen en zo nodig gedeeld met de directie of MR 
Eens per jaar ontvangen de ouders vanuit de OR een formulier waar ze op 
aan kunnen geven bij welke activiteiten zij kunnen en willen helpen. De OR 
verzamelt deze gegevens en geeft dit door bij de leerkrachten. Zelf is de 
OR ook actief bij het organiseren van activiteiten op school. 
De ouderraad bestaat uit Suzanne van Helvoort-Smeets, Léonie Martens, 
Cora Ketelaars Freekje Verberne en Ilse Delisse. Een paar keer per jaar 
komen de leden bij elkaar voor een vergadering.  
 
Hoe hoog is de ouderbijdrage? 
Verdi basisonderwijs is van mening dat elke kind recht heeft op deelname 
aan de activiteiten die georganiseerd wordt door de ouderraad. Deze 
activiteiten zijn onderdeel van het onderwijsaanbod wat de school 
aanbiedt. Voorheen werd hiervoor door de ouderraad een vrijwillige 
bijdrage aan ouders/verzorgers gevraagd, inmiddels neemt Verdi deze 
vrijwillige ouderbijdrage voor haar rekening. Per leerling is er een budget 
van € 12,50 per jaar beschikbaar voor deze activiteiten. De ouderraad blijft 
verantwoordelijk voor de uitvoering van deze activiteiten.  

 

Voor incidentele uitgaven voor bijvoorbeeld kamp en schoolreisje kan de 
ouderraad een aanvullende vrijwillige bijdrage aan ouders/verzorgers 
vragen.    

Om het jaar wordt er een schoolreisje georganiseerd. Hiervoor wordt nog 
een extra vrijwillige bijdrage gevraagd. 

Geen klachtenbureau. 
De structuur van de Empel is open. Elke ouder kan terecht bij de leerkracht 
voor vragen, opmerkingen en klachten. Het inloopmoment, een gesprek op 
afspraak en de ouderavonden zijn prima mogelijkheden. Ook de 
schoolleiding is altijd aanspreekbaar. 
Klachten of vragen die vaker gesteld worden - en daarmee het privé niveau 
overstijgen - krijgen uiteraard wel de aandacht van de oudervereniging. Die 
punten worden zeker doorgesproken op de vergaderingen of tussentijds met 
de schoolleiding. De leden van het bestuur van de oudervereniging staan 
open voor op- en aanmerkingen in bovenbedoelde zin! 
Voor vragen, opmerkingen of suggesties kunt u een email sturen of bellen. 
 
Medezeggenschapsraad: MR 
De medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit een oudergeleding en een 
personeelsgeleding. Zo zijn ouders en personeel betrokken bij het beleid 
van de school. De MR mag met de directeur van de Empel alle 
onderwerpen bespreken die de school aan gaan.  
Zo kan de MR haar mening geven over beleidsvoorstellen, over de richting 
die het schoolbestuur op wil gaan en over de acties die daarbij horen. 
Daarnaast kan de MR zelf met voorstellen komen. Afhankelijk van het 
onderwerp heeft de MR de volgende rechten: 
  
Informatierecht: 
Het schoolbestuur moet de medezeggenschapraad tijdig alle informatie 
geven die de raad nodig heeft om goed te functioneren. 
Adviesrecht: 
Het schoolbestuur moet voorgenomen besluiten voor advies voorleggen aan 
de medezeggen schapsraad. 
Instemmingsrecht: 
Voor bepaalde besluiten van het schoolbestuur is instemming van de 
medezeggenschapsraad nodig. 
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Alle ouders en personeelsleden kunnen zich verkiesbaar stellen voor de MR. 
Vergaderdata en nieuws van de MR kunt u vinden op de website van de 
Empel, onder het kopje ouders-MR. 
 
De samenstelling:  
Oudergeleding: Cindy Barten, Ilona van Brussel en Rianne van Lieshout 
Personeelsgeleding: Thea Donkers en Ilse van Helvoort 
Mail voor de MR kunt u sturen naar mrem@verdi.nl. Post kan worden 
ingeleverd op school bij één van de leerkrachten van de personeelsgeleding. 
 
Ziekmelding, leerplicht en vakantie  
Is uw kind door ziekte of anderszins verhinderd de school te bezoeken, dan 
graag een berichtje; liefst vóór schooltijd! Onder schooltijd mag geen enkel 
kind alleen naar huis. Moet uw kind naar bv. arts, tandarts etc., kom dan uw 
kind even halen. 
Als uw kind onder schooltijd ziek wordt of gewond raakt, dan zal de 
leerkracht eerst contact met thuis opnemen. 
In geval van spoed gaan we direct naar de huisarts en wordt u meteen 
geïnformeerd. 
Voor extra verlof, vrijstelling, schorsing, verwijdering etc. worden de regels 
gehanteerd die gegeven worden in "De wegwijzer Uitvoering Leerplichtwet" 
Ongeoorloofd schoolverzuim moeten wij doorgeven aan de 
leerplichtambtenaar.  
Extra verlof moet schriftelijk bij de directie aangevraagd worden. Extra 
verlof op het einde van het schooljaar wordt niet gegeven.   
 
Spel- en sportdagen, schoolkamp en schoolreis 
Er zijn gedurende dit schooljaar weer diverse spel- en sportdagen gepland 
als ook het schoolkamp, ze staan vermeld op de kalender!  
Om het jaar gaan de kinderen op schoolreis. Dit jaar is dit wel het geval. 
 
 
 
 
 
 
Hoofdluiscontrole 

Vijf keer per schooljaar worden alle leerlingen gecontroleerd op hoofdluis 
en neten. De controle geschiedt steeds op de dinsdagochtend na de 
vakanties. Wilt u rekening houden met losse haardracht, zodat de controle 
snel en soepel verloopt? 
 
Bewegingsonderwijs 
De kleuters (groep 1 en 2) gymmen op maandag t/m vrijdag in de speelzaal, 
gekleed in onderbroek en hemd, op blote voeten.  
Alle andere groepen gymmen in sporthal “ter Aa” met sokken in 
gymschoenen, gekleed in sporttenue. Het is aan te bevelen uw kind een 
paar extra sokken mee te geven. In verband met de grote afstand van de 
school naar de sporthal en het daarmee samenhangende tijdverlies, gaan 
we één keer per week naar de sporthal voor twee aaneengesloten lessen 
van in totaal anderhalf uur voor sport en spel. De gymlessen zijn op vrijdag. 
 
Verkeersveiligheid 
Onze school heeft een Brabants Verkeerveiligheids Label (BVL). Dat 
betekent dat wij, ouders en leerkrachten, activiteiten organiseren rondom 
de verkeersveiligheid in onze omgeving. Daarom vragen wij u ook om 
zoveel mogelijk lopend of op de fiets naar school te komen (zie digital 
activiteitenplan (DAP) op de site van de school). 
 
Aanmelding en toelating 
Jaarlijks in februari worden leerlingen voor het komende schooljaar 
aangemeld na een oproep daartoe door Verdi en in de Veghelse 
weekbladen.  
Aangemelde leerlingen die vier jaar worden na aanvang van het 
schooljaar, maar voor of op 1 oktober stromen in op de eerste dag van het 
schooljaar. Aangemelde kinderen die na 1 oktober vier jaar worden 
stromen in op de dag of de dag nadat het kind vier jaar is geworden.  
In het kader van schoolgewenning geeft de Wet op het Basisonderwijs de 
mogelijkheid aan kinderen vanaf 3 jaar en 10 maanden om vijf dagen of 
dagdelen naar school te komen in goed overleg met de groepsleerkracht 
en in overeenstemming met het beleid t.a.v. instroomdagen nieuwe 
kleuters.  
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Onze school hanteert 1 juni als laatste instroomdatum in het schooljaar 
voor de kinderen die in juni vier jaar worden. Instromers die later vier jaar 
worden en instromen op de eerste schooldag van het nieuwe schooljaar 
hebben alleen de algemene kennismakingsmiddag met alle nieuwe 
kleuters. Voor deze groep is er geen mogelijkheid voor vijf 
kennismakingsmomenten. Aan het einde van het schooljaar is dat ook niet 
zo zinvol.  
 
NB: er is door het jaar heen altijd de mogelijkheid om aan te melden 
of een afspraak te maken voor een rondleiding en/of een gesprek. 
Informatieavond 
We organiseren dit schooljaar een openhuis dag om kennis te maken met 
de groep en de leerkrachten. Deze middag is gepland op dinsdag 27 
september van 15.00 tot 17.00 uur.  
 
Alle kinderen mogen met hun ouder(s) of opa/oma een kijkje nemen in de 
school en een rondleiding geven door de nieuwe groep. Daarnaast 
organiseren we dezelfde avond een informatieavond voor de kleuters, 
groep 3 en groep 8.  
De leerkrachten vertellen u dan alles over wat belangrijk is voor het nieuwe 
schooljaar, denk aan het bespreken van het leesproces in groep 3 en 
aanmelding voor het voortgezet onderwijs in groep 8.   
Daarnaast worden er startgesprekken en rapportgesprekken gevoerd. De 
rapportgesprekken voor het tweede rapport zijn facultatief. We gaan de 
gesprekken plannen middels Parro.  
Op 14 april willen we jullie extra uitnodigen voor een open dag. U bent dan 
van harte welkom om de school in bedrijf te zien. 
 
SPV Peuterspeelzaal  
Peuterspeelzaal “’t Empeltje” van SPV is gevestigd in de school. Op 
maandag- en woensdagochtend zijn de peuters op onze school aanwezig. 
De leiding is in handen van peuterleidsters Sissy en Riet. Kinderen van 2 
jaar en 3 maanden tot 4 jaar zijn van harte welkom. Voor aanmelding en 
informatie kunt u de site bezoeken: stichtingspv.verdi.nl 
 
Buitenschoolse opvang (BSO) Bambino 

Bij Bambino is er ruimte om te kunnen groeien en ontwikkelen. Samen zijn, 
spelen en ontdekken in een vertrouwde omgeving. Wij vinden het 
belangrijk dat het kind zichzelf kan zijn. 
Bij Bambino staat het kind centraal. Men streeft ernaar om het kind en de 
ouders een prettige, vertrouwde en zorgzame omgeving te bieden 
waarbinnen het kind zich op een fijne manier kan ontwikkelen. De basis 
voor een goede ontwikkeling van een kind is: veiligheid, goede verzorging, 
liefde, plezier en een stimulerende en uitnodigende omgeving. 
 
Bambino biedt kinderopvang aan op de hoofdlocatie aan de Horstakker 40 
in Erp.  
Bij basisschool de Empel bieden zij buitenschoolse opvang aan, 
gehuisvest in het pand zelf. 
Met uitzondering van de feestdagen zijn zij het hele jaar geopend van 
maandag t/m vrijdag. 
www.kinderopvang-bambino-erp.nl  
info@kinderopvang-bambino-erp.nl 
0413-280729 
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 Augustus 2022 
MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG 

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  
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September 2022 
MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG 

1 2 3 4 

       

5 6 7 8 9 10 11 
Start schooljaar! 
 
YAG "Gouden weken"  Hoofdluiscontrole     

12 13 14 15 16 17 18 

YAG "Gouden weken" Verjaardag juf Thea Start Jantje Beton    
Studiedag team (alle lln. 
Vrij)   

19 20 21 22 23 24 25 
Uitreiking boekjes Sjors 
Sportief 09.00 uur 
 
Startgesprekken 

Prinsjesdag 
Startgesprekken Startgesprekken     

26 27 28 29 30   

 Open huis dag Start Kinderpostzegels Einde Jantje Beton    
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Oktober 2022 
MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG 

     1 2 

        

3 4 5 6 7 8 9 

Schoolfotograaf 

Dierendag 
 
Laatste dag 
Kinderpostzegels 

Studiedag team (alle lln. 
Vrij) 

Start Kinderboekenweek 
Gi-ga Groen    

10 11 12 13 14 15 16 

YAG week       

17 18 19 20 21 22 23 
Deze week 
tussentoetsen Cito AVI 
en DMT 
 
YAG week    

Start herfstvakantie 
12.00 uur   

24 25 26 27 28 29 30 

Herfstvakantie!     Wintertijd Verjaardag juf Mandy 
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November 2022 

MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG 

31 okt 1 2 3 4 5 6 

Naar school!  Hoofdluiscontrole  

Week van de 
Mediawijsheid "Like en 
Cancel"   

7 8 9 10 11 12 13 

    
Einde week van de 
mediawijsheid   

14 15 16 17 18 19 20 

Studiedag team (alle lln. 
Vrij)       

21 22 23 24 25 26 27 

Multimediakist groep 7-8   Ritmix gr 6/7/8    

28 29 30     
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December 2022 
MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG 

   1 2 3 4 

       

5 6 7 8 9 10 11 
Sinterklaas jarig! 
Sinterklaasviering 

Studiedag team (alle lln. 
Vrij)      

12 13 14 15 16 17 18 

       

19 20 21 22 23 24 25 

   Kerstviering 's avonds 
Start Kerstvakantie 
12.00 uur  Eerste kerstdag 

26 27 28 29 30 31 1 

Kerstvakantie Verjaardag juf Ankie   Verjaardag juf Ilse L.   
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Januari 2023 

MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG 

2 3 4 5 6 7 8 

 

Zaalvoetbaltoernooi 
groep 7 09.00-17.00 uur 
Zwijsen sporthal     Verjaardag juf Lola 

9 10 11 12 13 14 15 

YAG week  Hoofdluiscontrole     

16 17 18 19 20 21 22 
YAG week 
 
Deze week Cito toetsen   

Mad science show 09.30 
en 10.15 uur 

Open ochtend nieuwe 
kleuters   

23 24 25 26 27 28 29 

Deze week Cito toetsen       

30 31      

Deze week Cito toetsen       

mailto:empel@verdi.nl


Jaarkalender 2022-2023 basisschool de Empel • Melkerstraat 1 • 5469 SL Erp • 0413-211409 • empel@verdi.nl  

 
  

Februari 2023 
MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG 

  1 2 3 4 5 

       

6 7 8 9 10 11 12 
Deze week Cito toetsen 
 
Aanmelddagen nieuwe 
kleuters   

Aanmelddagen nieuwe 
kleuters    Studiedag    

13 14 15 16 17 18 19 
 
Kunst en cultuur 3 
daagse gr.1/2/3/4 

 
Valentijnsdag! 
 
Kunst en cultuur 3 
daagse gr.1/2/3/4 
 
Adviesgesprekken  
groep 8 

 
Kunst en cultuur 3 
daagse gr.1/2/3/4 
 
Adviesgesprekken  
groep 8 

 
Start Mad science cursus 
4x op donderdag 14.30 
uur 
 
 
 
Verjaardag juf Lia 

 
 
 
 
Start Carnavalsvakantie 
12.00 uur 

  

20 21 22 23 24 25 26 

Voorjaarsvakantie!       

27 28      
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Maart 2023 
MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG 

  1 2 3 4 5 

  Hoofdluiscontrole  1e rapport mee naar huis   

6 7 8 9 10 11 12 

Rapportgesprekken Rapportgesprekken Rapportgesprekken Rapportgesprekken    

13 14 15 16 17 18 19 

       

20 21 22 23 24 25 26 
Kunstmenu Kort en klein 
gr. 1-2 
 
Week van de 
Lentekriebels  Start Ramadan   Zomertijd  

27 28 29 30 31   

   
Theoretisch 
verkeersexamen groep 7    

mailto:empel@verdi.nl


Jaarkalender 2022-2023 basisschool de Empel • Melkerstraat 1 • 5469 SL Erp • 0413-211409 • empel@verdi.nl  

 
  

April 2023 
MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG 

     1 2 

      Ramadan? 

3 4 5 6 7 8 9 
Deze week 
tussentoetsen Cito AVI 
en DMT    Goede vrijdag  Eerste paasdag 

10 11 12 13 14 15 16 

Tweede Paasdag 
Kunstmenu gr.3 Van 
ganzenveer tot i-pod 

Buitentoernooi groep 8 
Blauw-Geel 
 
Verjaardag juf Karlijn 

Kunstmenu gr.3/4 Van 
ganzenveer tot i-pod Open inloopdag   

17 18 19 20 21 22 23 

    

Koningsspelen 
Start Meivakantie 12.00 
uur Verjaardag juf Rientje Verjaardag juf Lilian 

24 25 26 27 28 29 30 

Meivakantie   
Koningsdag 
Juf Miranda jarig    
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Mei 2023 

MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG 

1 2 3 4 5 6 7 

Suikerfeest?   
Dodenherdenking 
Kranslegging groep 8 Bevrijdingsdag   

8 9 10 11 12 13 14 

 Verjaardag juf Anke Hoofdluiscontrole  Schoolreisje  Moederdag 

15 16 17 18 19 20 21 

   Hemelvaartsdag 
Dag na Hemelvaart 
iedereen vrij!   

22 23 24 25 26 27 28 

      

Eerste Pinksterdag 
 
Verjaardag men. Leon 

29 30 31     

Tweede Pinksterdag       
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Juni 2023 
MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG 

   1 2 3 4 

       

5 6 7 8 9 10 11 

Deze week Cito toetsen    

Spelsportakel groep 7 
PWA-sportpark  
09.00-15.00 uur   

12 13 14 15 16 17 18 

Deze week Cito toetsen    Verjaardag juf Loes D.  Vaderdag 

19 20 21 22 23 24 25 

Deze week Cito toetsen 

Verjaardag juf Ilse v. H. 
 
Kunstmenu Jet en Jan 
gr.5 Verjaardag juf Michelle     

26 27 28 29 30   

Deze week Cito toetsen  Ouderbedankochtend     
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Juli 2023 
MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG 

     

1 juli 
 

Verjaardag juf Loes B. 

 

2 juli 

3 4 5 6 7 8 9 

Deze week YAG   
Uitwisseling nieuwe 
klassen Verdi 

2e rapport mee naar 
huis   

10 11 12 13 14 15 16 

Deze week YAG 
 
Musical alle groepen 

Musical (groot)ouders 
groep 8 

Groep 8 om 10.30 uur 
op school 
 
 

Start zomervakantie 
leerlingen 12.00 uur Studiedag   

17 18 19 20 21 22 23 

Start zomervakantie     Verjaardag juf Loes v. B.  

24 25 26 27 28 29 30 

       

31       

     

Verjaardag juf Rita: 16 
augustus 
 
Verjaardag juf Hilde: 21 
augustus 

 
Start nieuw schooljaar: 
28 augustus 2023 
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