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Beste ouder(s)/verzorger(s),

Hierbij ontvangt u de schoolkalender 2020-2021 van Openbare basisschool De Octopus. 
Met deze kalender willen wij u graag goed informeren over onze activiteiten gedurende  
het schooljaar. 

Door alle maatregelen rondom corona zijn de meeste data van activiteiten dit schooljaar 
onder voorbehoud. Natuurlijk informeren wij u als er onverhoopt iets wijzigt.
Dit doen we via onze ouderinfo, die één keer per maand digitaal naar alle ouders  
wordt verstuurd. 

In deze kalender vindt u allerlei praktische informatie. Meer informatie over de Octopus kunt 
u vinden in ons schoolplan 2019-2023 en onze schoolgids 2020-2021, beide te vinden op 
onze website. 

Volgt u ons ook al op social media? Daar krijgt u een goede indruk van allerlei activiteiten 
die op de Octopus plaatsvinden! 

Namens het team van de Octopus wens ik alle leerlingen en ouders/verzorgers een heel 
leerzaam en fijn schooljaar toe,

Met vriendelijke groet,
Ingeborg de Ruiter, directeur.
06-8116 2199

Openbare basisschool De Octopus 
   
Bezoekadres
Provincieroute 143
8016 GB  Zwolle

Tel: 038 - 460 44 67
Website: www.obsdeoctopus.nl
E-mail: directie-octopus@ooz.nl

Bestuur: Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio

Postbus 55
8000 AB  Zwolle
Tel:  038 - 455 59 40

Welkom op de Octopus!
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De missie van de Octopus
De Octopus is een openbare basisschool. Dit betekent dat alle kinderen, met hun 
verschillen in cultuur, geloof en huidskleur, welkom bij ons zijn. Wij vinden het 
belangrijk dat wij onze kinderen helpen om zich te ontwikkelen tot zelfstandige mensen die 
in staat zijn het beste uit zichzelf te halen. Wij willen onze kinderen een goed zicht op eigen 
talenten geven en ze helpen op te groeien tot fijne, sociale mensen die goed zijn voorbereid 
op hun toekomst.

Wist u dat een Octopus drie harten heeft? Het een kan niet zonder het ander: wij 
verwoorden dit in onze missie van drie zinnen die het hart van de Octopus vormen:

Samen leren, samen leven en samen groeien.  
Dat doe je op de Octopus!

Meer over onze missie en onze visie vindt u in ons schoolplan en de schoolgids. 

0mgangsafspraken
Wij vinden het belangrijk dat kinderen met plezier naar school gaan. Wij geven waardevol 
onderwijs waarbinnen kinderen ruimte krijgen zich te ontwikkelen. Deze ruimte vraagt ook 
om duidelijke grenzen en omgangsafspraken. Onze omgangsafspraken vormen de basis 
voor een goede sfeer op school.
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Schoolregels

De buitendeuren worden 10 minuten voor de aanvang van de lessen geopend. 
De kinderen kunnen vanaf dat moment rustig naar binnen gaan en in de klas lezen  
of een gesprekje voeren.

In de school wordt rustig gelopen.

Alle leerlingen blijven tijdens de pauze op het plein of het veld; skateboards zijn op het plein 
niet toegestaan; stepjes kunnen op het plein bij het hek worden geplaatst. Tussen de middag 
mag je vanaf 12.45 uur op het plein, in verband met de overblijfactiviteiten aldaar.

Kinderen t/m groep 6 nemen geen mobiele telefoon mee naar school. Kinderen in groep 7 
mogen eventueel hun telefoon meenemen naar school maar niet onder schooltijd gebruiken. 
Kinderen in groep 8 mogen incidenteel hun telefoon voor lesdoeleinden gebruiken. Telefoons 
worden op een met de kinderen afgesproken plek in de klas bewaard. 

Tijdens verjaardagen mag een kind de klas trakteren; liever iets gezonds dan (te) veel snoep.

Messen, lucifers, vuurwerk e.d. zijn niet toegestaan; bij eventueel aantreffen worden deze 
zaken ingenomen en de ouders in kennis gesteld.

Het podium wordt uitsluitend betreden in overleg met de groepsleerkracht.

Gevonden voorwerpen worden verzameld in een bak bij de conciërge en in een bak bij de 
ingang Marterveld. Voor de vakanties worden de gevonden voorwerpen uitgestald. Alles wat 
er bij de start van een vakantie nog ligt, gaat naar de kledinginzameling.

Het uitdelen van uitnodigingen voor verjaardagsfeestjes en kerstkaarten gebeurt buiten 
schooltijd; er zijn altijd kinderen die nooit worden gevraagd.

Gezond eten vinden wij belangrijk. Op dinsdag is het ‘fruitdag’; de kinderen nemen zoveel 
mogelijk fruit mee als pauzehap. Dit heeft de Kinderraad afgesproken. Het meegeven van 
snoep naar school is niet toegestaan.
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Schooltijden
Dag groep 1 t/m 4 groep 5 t/m 8

maandag / dinsdag / donderdag 08.30-11.45 08.30-11.45

13.00-15.15 13.00-15.15

woensdag 08.30-11.45 08.30-12.30

vrijdag 08.30-11.45 08.30-11.45

middag vrij 13.00-15.15

Gymregels en rooster 
Op de Octopus werken twee vakdocenten gym. Juf Aniek (Sportservice Zwolle) werkt op 
de maandagmiddag en de dinsdag bij ons en juf Aukje (Calo) op de donderdag. 
Bij de gymles zijn vanaf groep 3 gymkleding en gymschoenen verplicht, gymkleding wordt 
mee naar huis genomen. 

Vanaf groep 4 mag er na de gymlessen worden gedoucht. Mochten kinderen deodorant 
willen gebruiken; alleen roldeodorant is toegestaan. 
Wij willen voor onze gymlessen gebruik maken van de volle drie kwartier die daarvoor staat; 
het is daardoor mogelijk dat uw kind wat later thuiskomt.

kleutergroepen Maandagmiddag vakdocent,  
overige dagen eigen leerkracht Speellokaal

groep 3 dinsdag- en donderdagmiddag Gymzaal

groep 4 dinsdag- en donderdagmiddag Gymzaal

groep 5 dinsdag- en donderdagmorgen Gymzaal

groep 6 dinsdag- en donderdagmorgen Gymzaal

groep 7 dinsdag- en donderdagmorgen Gymzaal

groep 8 dinsdag- en donderdagmorgen Gymzaal

Verjaardagen
We hebben het vieren van de verjaardagen van de leerkrachten geconcentreerd op een 
woensdag en een vrijdag. Dit jaar zullen de bijeenkomsten weer plaatsvinden op het 
Onderwijsplein. De kinderen uit de betreffende groepen mogen verkleed op school komen. 
De data staan in deze kalender.

Studenten
Op onze school zijn door het jaar heen regelmatig studenten te vinden. Dit doen we vanuit 
de overtuiging dat studenten veel bij ons kunnen leren en er tegelijkertijd impulsen uitgaan 
naar de schoolontwikkeling en persoonlijke ontwikkeling van ons team. 
De studenten bij ons op school volgen de opleiding onderwijsassistent of pedagogisch 
medewerker (Landstede, Deltion, Menso Alting) of studeren aan de Pabo (Viaa, KPZ, 
Windesheim).
Ook hebben wij elk schooljaar een of meerdere laatstejaars pabostudenten op de Octopus. 
Dit kan een LIO-stagiair (leraar in opleiding, Windesheim) zijn of een WPO-student (Werk 
Plek Opleiding, Katholieke pabo). 
In hun eindstage geven zij gedurende meerdere dagen in de week zelfstandig les. Er is 
veelvuldig contact en overleg met de vaste leerkracht, die eindverantwoordelijk blijft. 
Tijdens contactmomenten zult u hen ook ontmoeten. 
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Vakantierooster 2020/2021
Studiedag ma 17 augustus

Herfstvakantie ma 12 oktober t/m vr 16 oktober

Middag voor kerstvakantie vr 18 december

Kerstvakantie ma 21 december t/m vr 01 januari

Studiedag vr 19 februari

Voorjaarsvakantie ma 22 februari t/m vr 26 februari

Paasvakantie vr 2 april t/m ma 5 april

Meivakantie ma 26 april t/m vr 7 mei

Hemelvaart en vrijdag do 13 mei t/m vr 14 mei

Tweede Pinksterdag ma 24 mei

Studiedag do 10 juni

Laatste middag voor de zomervakantie vr 09 juli

Zomervakantie ma 12 juli t/m vr 20 augustus

Studiedagen
Tijdens zgn. studiedagen hebben de leerlingen geen les. De leerkrachten gebruiken deze 
dagen voor o.a. teambesprekingen, werkbezoeken, conferenties en cursussen. 

Verkeersveiligheid
Leerlingen die dichtbij school wonen, komen zoveel mogelijk te voet naar school. Voor 
de veiligheid van uw kinderen vragen wij u om alleen op de officiële parkeerplekken te 
parkeren en niet op het verhoogde weggedeelte voor de Octopus.
Fietsen worden niet onder verantwoording van de schoolleiding gestald. Alle fietsers 
moeten afstappen op de stoep. Wij verwachten dat ouders het goede voorbeeld geven.
De hoofdingang aan de Provincieroute is vooral bedoeld voor het Kinderdagverblijf en 
voor bezoekers. Na schooltijd kunt u via de hoofdingang de school verlaten, als de andere 
uitgangen al gesloten zijn. Wilt u een afgesloten deur niet openen met de draaiknop? 

Luizencontrole
Elke klas heeft twee of meerdere luizenouders. In onderling overleg controleren deze 
ouders na de vakanties alle kinderen van betreffende groep. Mochten er neten/luizen 
worden aangetroffen dan hoort u dit via de leerkracht van uw kind. Na twee weken vindt er 
hercontrole plaats. 
Wilt u uw eigen kind(eren) na elke schoolvakantie op hoofdluis controleren, zodat alle 
kinderen ‘luizenvrij’ op school komen? Het luizenprotocol van de Octopus kunt u vinden op 
onze website. 
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Het dragen van binnenschoenen
Uit hygiënische overwegingen dragen de kinderen in school geen buitenschoenen.  
Wij geven hierbij twee mogelijkheden aan om de school schoon en netjes te houden:
1. schoenen uit en op de sokken lopen/zitten; geen blote voeten, i.v.m. hygiëne, 

minimaal slippers;
2. schoenen uit en ‘binnenschoenen’ aan; (de binnenschoenen kunnen op school 

blijven). Wij adviseren stevige schoenen. 

Uitzondering:
Kleuters dragen hun binnenschoenen alleen voor activiteiten in het speellokaal.
Kinderen, die problemen met hun voeten hebben en aangepaste schoenen dragen 
kunnen deze in overleg met de leerkracht aanhouden.

Kleuterafdeling
Bijna alle ouders brengen de kinderen van groep 1 en 2 naar hun groep. Daar heerst dan  
’s morgens ook een gezellige drukte. Kleuterouders wordt verzocht zoveel mogelijk buiten 
de klas afscheid te nemen van hun kind. Zo blijft het in de klas rustig en overzichtelijk. 
Ouders van kleuters die nog maar net vier jaar zijn mogen de klas nog even inlopen. 

Voor groepen die in de open ruimte bezig zijn met bijvoorbeeld groepslezen, is het fijn als 
het om 8.30 uur weer rustig is in de school. Ons verzoek is dan ook aan ouders de school  
’s morgens om half negen en ’s middags om één uur te verlaten.

Ingang
Ingang: de kinderen van groep 1 en 2 gaan de school binnen via de kleuteringang 
Provincieroute, de kinderen van groep 3, 3/4 en 4 gebruiken de ingang aan het Marterveld. 
De bovenbouw komt de school binnen aan de achterkant. Is een van deze deuren dicht, 
dan kunt u via de hoofdingang naar binnen. 
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Klassenvoorstelling
Omdat we het als team belangrijk vinden dat onze leerlingen zich durven te uiten voor 
een groter publiek dan de eigen vertrouwde groep, is de klassenvoorstelling als onderdeel 
van het lesprogramma ingevoerd. Volgens een jaarrooster komt elke groep eenmaal per 
jaar aan de beurt. De groep presenteert zich aan de hele school. In principe worden deze 
voorstellingen gehouden op vrijdagmorgen. Kleutergroepen verzorgen één voorstelling 
per morgen. De andere groepen bezoeken niet alle voorstellingen van de kleuters. Oudere 
broertjes en zusjes mogen de voorstelling bijwonen. Natuurlijk worden ook de ouders van 
de optredende kinderen uitgenodigd om de klassenvoorstelling als toeschouwers bij te 
wonen. U wordt tijdig door de groepsleerkracht en/of de kinderen geïnformeerd over het 
juiste tijdstip. Ook dit jaar willen we ouders uitnodigen om na de klassenvoorstelling nog 
even een kopje koffie te drinken. Dit geeft gelegenheid om even na te praten en de tijd te 
overbruggen om daarna uw kind(eren) mee naar huis te nemen. De ouders van groep 1 en 2 
kunnen voor de voorstelling (v.a. 8.30 uur) koffie drinken. 

Agenda
We willen de kinderen uit de groepen 6, 7 en 8 bekend maken met het maken van huiswerk 
en het gebruik van de agenda. Wij vragen u om samen met uw kind een geschikte agenda 
uit te zoeken. Natuurlijk staan er altijd leuke dingen in, maar het belangrijkste is natuurlijk 
om je taken en opdrachten erin te schrijven. 

Ziekte 
Wanneer uw kind ziek is en daardoor niet naar school kan, verwachten we dat u dit vóór 
8.30 uur of 13.00 uur persoonlijk of telefonisch aan ons meldt. 
Mocht uw kind langer ziek zijn dan kunt u altijd even langs komen en vragen of er ook thuis 
gewerkt kan worden. Hebt u kinderen die van de BSO of TSO gebruikmaken? Vergeet dit 
niet door te geven aan Doomijn.

Verlof
Alleen voor bijzondere omstandigheden kunt u verlof aanvragen. Voor het aanvragen 
van extra verlof voor uw kind(eren) kunt u een verlofformulier halen op school. U kunt dit 
formulier ook downloaden van onze website. Lees vooraf de toelichting over het aanvragen 
van verlof in onze schoolgids.

Klachtenregeling
Met een klacht kunt u in eerste instantie terecht bij de leerkracht van uw kind of de 
directeur. Biedt dit geen oplossing, kunt u contact opnemen met de contactpersoon 
van onze school. Dit is Joyce Salomons, leerkracht groep 7. Zij is via school op 
telefoonnummer 038 - 460 44 67 te bereiken.

Actie Groen schoolplein
Duurzaam onderwijs maakt kinderen bewust van hun omgeving en levert een bijdrage 
aan een toekomstbestendige maatschappij. In een optimale, inspirerende (leer)omgeving 
kunnen kinderen het beste uit zichzelf en elkaar halen.
Vorig schooljaar zijn wij gestart om een avontuurlijk, groen schoolplein met een gezellige 
buurttuin te maken. Komt u ons helpen? Kent u iemand die ons wil sponsoren?
Stuur een mail naar tuinplein.octopus@gmail.com of loop even langs bij de directeur of 
iemand van de Ouderraad. Meer informatie vindt u regelmatig in de ouderinfo. 
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Dat doe je op de Octopus!

SAMEN LEREN, 
SAMEN LEVEN EN 
SAMEN GROEIEN.

Het team 
Directeur Ingeborg de Ruiter directie-octopus@ooz.nl *

groep 1/2A Jorieke Rouwendal
Esther Ohldevendt 

jorieke.rouwendal@ooz.nl
e.ohldevendt@ooz.nl KL

groep 1/2B Marleen Maspaitella
Esther Ohldevendt 

m.maspaitella@ooz.nl 
e.ohldevendt@ooz.nl KL

groep 3A Ayla Mesu a.mesu@ooz.nl M

groep 3B/4B Hetty van Baaren
Nicole Salentijn 

h.vanbaaren@ooz.nl
n.salentijn@ooz.nl M

groep 4A Gert Koetje
Fenna Schipper

g.koetje@ooz.nl
f.schipper@ooz.nl M

groep 5 Inge Gerrits
Bernadette de Koning

i.gerrits@ooz.nl
b.dekoning@ooz.nl B

groep 6 Veronique Martens
Gert Koetje

v.martens@ooz.nl 
g.koetje@ooz.nl B

groep 7 Joyce Salomons j.salomons@ooz.nl B

groep 8 Esli Atteveld
Annette Riemersma

e.atteveld@ooz.nl
a.riemersma@ooz.nl B

Intern begeleider en 
didactisch coach Sietse Aartsma ib-octopus@ooz.nl

Rekencoördinator Bernadette de Koning b.dekoning@ooz.nl

Gedragsspecialist Jorieke Rouwendal jorieke.rouwendal@ooz.nl
Jonge Kind 
specialist Esther Ohldevendt e.ohldevendt@ooz.nl

Passend Onderwijs
en leescoördinator Nelleke Logtenberg n.logtenberg@ooz.nl

Vakleerkrachten
gymnastiek

Aukje de Groot 
Aniek Achterkamp

aukje.degroot@ooz.nl
a.achterkamp@
sportservicezwolle.nl

Administratief 
medewerker Bernadette de Koning administratie-octopus@ooz.nl

Conciërge André Veltmaat a.veltmaat@ooz.nl

Vrijwillige conciërge Eric Vink e.vink@ooz.nl
Contactpersoon 
klachtenregeling Joyce Salomons j.salomons@ooz.nl

 
*In deze kolom leest u waar de ingang van de groepen te vinden is. 
  Kl = kleuteringang Provincieroute; M = ingang aan Marterveld; B = ingang bovenbouw. 
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Ouders
Onze school hecht grote waarde aan de betrokkenheid van ouders bij het onderwijs. 
Naast de contacten die school en ouders hebben over de ontwikkeling van kinderen, 
zijn ouders ook betrokken bij de dagelijkse gang van zaken op school. Dit kan door 
medezeggenschapsraad of ouderraad, maar ook door daadwerkelijke hulp bij allerlei 
activiteiten.

Klassenouders
Elke klas heeft één of meer klassenouders. Een klassenouder is de schakel tussen de 
leerkracht en de ouders van de groep. Aan het begin van het schooljaar hoort u hier 
meer over. 

Ouderraad
De ouderraad ziet het als één van haar taken om te bevorderen dat ouders op school 
ondersteunende werkzaamheden verrichten. De ouderraad hoopt dat u weer mee wilt 
werken om de kinderen een leerzaam en prettig jaar te bezorgen. 
We maken onderscheid tussen groepen die het gehele jaar door actief zijn en losstaande 
activiteiten en evenementen. De klassenouders zullen u in veel gevallen benaderen om te 
assisteren bij activiteiten. Hulp met een meer continu karakter kunnen we gebruiken in de 
diverse groepen, zoals het versierteam, het luizenteam en het pleinteam.

Bent u geïnteresseerd in wat wij nog meer doen, van plan om te ondersteunen/te helpen of 
heeft u een vraag? Zoek gerust contact met een van de OR leden of stuur ons een mail.

E-mail OR: ouderraaddeoctopus@gmail.com
 
Oudergeleding Personeelsgeleding 

Peter Ripke (voorzitter) Marleen Maspaitella

Edwin Damman (penningmeester) Esther Ohldevendt

Anita Wierda (secretaris) 

Ingrid Buscher 

Elske Dingerink 

Liesbeth Krol 

Gebby Lewerissa 

Erwin Zandt 

Jamilla ter Steege 

Simone Terpstra 
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Medezeggenschapsraad
Onze school heeft een Medezeggenschapsraad, die bestaat uit ouders en personeelsleden. 
Zij hebben inspraak in het beleid van de school. De directeur van de school overlegt 
regelmatig met de MR. De vergaderdata van de MR vindt u in deze schoolkalender. 

E-mail MR: mr.obs.octopus@gmail.com 

 

Oudergeleding Personeelsgeleding

Marianne Blaauwgeers (penningmeester) Joyce Salomons

Klaas Jan Wierda (voorzitter) Esli Atteveld

Michèle van Haaften Inge Gerrits
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Doomijn Kinderopvang

Alles in de buurt, alles bij de hand. Het KDV (kinderdagverblijf),  
TSO (tussenschoolse opvang) en de BSO (buitenschoolse opvang)  
van Doomijn zit onder één dak met OBS De Octopus. 

Tussenschoolse opvang
De Octopus hanteert een traditioneel rooster met mogelijkheid tot continue opvang. Zo 
wordt de dag voor zowel leerlingen als leerkrachten onderbroken door een lunchpauze. 
Tussenschoolse opvang (overblijven) is mogelijk op maandag, dinsdag, donderdag en 
vrijdag van 11.45 uur tot 12.45 uur.
Op school zijn er twee mogelijkheden om aan te melden voor de TSO. Dit is afhankelijk van 
de vorm: 
• Structureel overblijven op vaste dagen: aanmelden kan via de afdeling klantadvies van 

Doomijn of door een intern formulier in te vullen.
• Incidenteel overblijven: aanmelden kan via de Doomijn-app of via een formulier bij de 

keukens van school.

Meer informatie kunt u vinden in de overblijfgids van Doomijn, te vinden op de website van 
de Octopus.

Buitenschoolse opvang
We maken gebruik van alle ruimtes, zowel binnen als buiten. We zitten in een fijne, groene 
omgeving. Dat zie je al op en rond het speelplein. Kinderen voelen zich er vrij en raken niet 
uitgespeeld. Ook spelen de oudste kinderen weleens buiten de hekken. We wandelen soms 
naar de kinderboerderij om de dieren te voeren en te aaien of we gaan naar een van de 
speeltuinen rondom de Octopus. Natuurlijk doen we dat allemaal samen, want dat is het 
leukst. Dat geldt ook voor wat we binnen bedenken. Knutselen, kletsen, koken of sporten, 
spelen en springen, we doen het hier allemaal. Tijd voor rust is er ook. Even chillen en 
relaxen of stilletjes met een boek in een hoek. Ieder z’n ding!
Er is elke morgen vanaf 7.30 uur voorschoolse opvang mogelijk. Op maandag, dinsdag en 
donderdag is er naschoolse opvang van 15.15 uur tot 18.15 uur en op woensdag en vrijdag 
van 11.45 uur tot 18.15 uur. 

Contactgegevens Doomijn 
Kinderdagverblijf  06 290 898 89  kdv.provincieroute@doomijn.nl 
Buitenschoolse opvang  06 25 06 79 76  bso.provincieroute@doomijn.nl
Tussenschoolse opvang 06 52 377 198 tso.provincieroute@doomijn.nl
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Plattegrond
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kalender
2020-2021



augustus 2020
Zaterdag 1 Zomervakantie t/m vrijdag 14 augustus

Zondag 2
Maandag 3

Dinsdag 4
Woensdag 5

Donderdag 6
Vrijdag 7

Zaterdag 8
Zondag 9

Maandag 10
Dinsdag 11

Woensdag 12
Donderdag 13

Vrijdag 14
Zaterdag 15

Zondag 16
Maandag 17 Start nieuw schooljaar, studiedag

Dinsdag 18 Kinderen weer naar school / Oud Papier Actie

Woensdag 19
Donderdag 20

Vrijdag 21 Show Mad Science, krachten van lucht

Zaterdag 22
Zondag 23

Maandag 24 Week van de startgesprekken

Dinsdag 25 Ouderinfo 1

Woensdag 26
Donderdag 27

Vrijdag 28
Zaterdag 29

Zondag 30
Maandag 31 Week van de startgesprekken



september 2020
Dinsdag 1 MR vergadering

Woensdag 2 OR vergadering

Donderdag 3
Vrijdag 4

Zaterdag 5
Zondag 6

Maandag 7 Kinderraad

Dinsdag 8
Woensdag 9

Donderdag 10
Vrijdag 11

Zaterdag 12
Zondag 13

Maandag 14 Inhaaltoetsweek 1

Dinsdag 15 Oud Papier Actie

Woensdag 16
Donderdag 17

Vrijdag 18
Zaterdag 19

Zondag 20
Maandag 21 Inhaaltoetsweek 2

Dinsdag 22
Woensdag 23

Donderdag 24
Vrijdag 25

Zaterdag 26
Zondag 27

Maandag 28
Dinsdag 29 Ouderinfo 2

Woensdag 30 Start Kinderboekenweek



oktober 2020
Donderdag 1

Vrijdag 2 Klassenshow groep 7

Zaterdag 3
Zondag 4

Maandag 5
Dinsdag 6 Voorlichting VO

Woensdag 7 Tafeltennis event Groep 4 - 5 - 6 

Donderdag 8
Vrijdag 9

Zaterdag 10
Zondag 11

Maandag 12 Herfstvakantie t/m 16-10

Dinsdag 13 Oud Papier Actie

Woensdag 14
Donderdag 15

Vrijdag 16
Zaterdag 17

Zondag 18
Maandag 19

Dinsdag 20 Schoolfotograaf

Woensdag 21
Donderdag 22 NIO groep 8

Vrijdag 23
Zaterdag 24

Zondag 25
Maandag 26

Dinsdag 27 Ouderinfo 3 / MR Vergadering / OR Vergadering

Woensdag 28
Donderdag 29

Vrijdag 30 Klassenshow groep 6

Zaterdag 31



november 2020
Zondag 1

Maandag 2 Kinderraad

Dinsdag 3
Woensdag 4

Donderdag 5
Vrijdag 6 Klassenshow groep 5

Zaterdag 7
Zondag 8

Maandag 9
Dinsdag 10 Oud Papier Actie

Woensdag 11 Handbaltoernooi groep 5 - 6

Donderdag 12
Vrijdag 13 Verjaardag leerkrachten

Zaterdag 14
Zondag 15

Maandag 16
Dinsdag 17

Woensdag 18 OR vergadering

Donderdag 19
Vrijdag 20

Zaterdag 21
Zondag 22

Maandag 23
Dinsdag 24 Ouderinfo 4

Woensdag 25
Donderdag 26

Vrijdag 27
Zaterdag 28

Zondag 29
Maandag 30



december 2020
Dinsdag 1

Woensdag 2
Donderdag 3

Vrijdag 4 Sinterklaasfeest

Zaterdag 5
Zondag 6

Maandag 7
Dinsdag 8 MR vergadering / Oud Papier Actie

Woensdag 9
Donderdag 10

Vrijdag 11
Zaterdag 12

Zondag 13
Maandag 14

Dinsdag 15 Ouderinfo 5

Woensdag 16
Donderdag 17 Kerstviering

Vrijdag 18 Leerlingen om 11.45 vrij

Zaterdag 19
Zondag 20

Maandag 21 Kerstvakantie t/m 03-01

Dinsdag 22
Woensdag 23

Donderdag 24
Vrijdag 25 Eerste Kerstdag 

Zaterdag 26 Tweede Kerstdag

Zondag 27
Maandag 28

Dinsdag 29
Woensdag 30

Donderdag 31



januari 2021
Vrijdag 1 Nieuwjaarsdag

Zaterdag 2
Zondag 3 Kerstvakantie t/m 3 januari

Maandag 4 Kinderraad

Dinsdag 5 Oud Papier Actie

Woensdag 6
Donderdag 7

Vrijdag 8
Zaterdag 9 Open Dag Gymnasium Celeanum 

Zondag 10
Maandag 11 Toetsweek 1

Dinsdag 12
Woensdag 13 Open Dag Thorbecke scholengemeenschap 10-14

Donderdag 14
Vrijdag 15

Zaterdag 16 Open Dag Van der Capellen

Zondag 17
Maandag 18 Toetsweek 2

Dinsdag 19 Ouderinfo 6

Woensdag 20 Voorleesontbijt

Donderdag 21
Vrijdag 22 Klassenshow groep 1/2A

Zaterdag 23
Zondag 24

Maandag 25
Dinsdag 26

Woensdag 27
Donderdag 28

Vrijdag 29 Klassenshow groep 1/2B

Zaterdag 30
Zondag 31



februari 2021
Maandag 1

Dinsdag 2 OR vergadering / Oud Papier Actie

Woensdag 3 Schaaktoernooi

Donderdag 4
Vrijdag 5 Rapport 1

Zaterdag 6
Zondag 7

Maandag 8
Dinsdag 9

Woensdag 10 Schaaktoernooi geplaatste teams, finale

Donderdag 11
Vrijdag 12 Klassenshow groep 3

Zaterdag 13
Zondag 14

Maandag 15
Dinsdag 16 Ouderinfo 7 / MR vergadering

Woensdag 17
Donderdag 18

Vrijdag 19 Studiedag

Zaterdag 20
Zondag 21

Maandag 22 Voorjaarsvakantie t/m 28-02

Dinsdag 23
Woensdag 24

Donderdag 25
Vrijdag 26

Zaterdag 27
Zondag 28



maart 2021
Maandag 1

Dinsdag 2 Oud Papier Actie

Woensdag 3
Donderdag 4

Vrijdag 5
Zaterdag 6

Zondag 7
Maandag 8 Kinderraad

Dinsdag 9 OR vergadering

Woensdag 10 Voetbaltoernooi voorrondes groep 5-6 en 7-8

Donderdag 11
Vrijdag 12

Zaterdag 13
Zondag 14

Maandag 15
Dinsdag 16

Woensdag 17 Voetbaltoernooi voorrondes groep 5-6 en 7-8

Donderdag 18
Vrijdag 19 Klassenshow groep 3/4

Zaterdag 20
Zondag 21

Maandag 22
Dinsdag 23 Ouderinfo 8

Woensdag 24 Voetbaltoernooi voorrondes groep 5-6 en 7-8

Donderdag 25
Vrijdag 26 Klassenshow groep 4

Zaterdag 27
Zondag 28

Maandag 29
Dinsdag 30 Oud Papier Actie

Woensdag 31 Voetbaltoernooi voorrondes groep 5-6 en 7-8 



april 2021
Donderdag 1 Paasontbijt

Vrijdag 2 Vrij - Goede Vrijdag

Zaterdag 3
Zondag 4         Eerste Paasdag

Maandag 5 Vrij - Tweede Paasdag

Dinsdag 6
Woensdag 7 Voetbaltoernooi voorrondes groep 5-6 en 7-8 / OR Vergadering

Donderdag 8
Vrijdag 9 Grote Peuterdag

Zaterdag 10
Zondag 11

Maandag 12
Dinsdag 13 MR Vergadering

Woensdag 14 Finale voetbaltoernooi geplaatste teams / Herdenking monument gr. 7/8

Donderdag 15
Vrijdag 16 Klassenshow groep 1/2C

Zaterdag 17
Zondag 18

Maandag 19 Kinderaad

Dinsdag 20 CITO eindtoets gr. 8 / Ouderinfo 9

Woensdag 21 CiTO eindtoets gr. 8 

Donderdag 22
Vrijdag 23 Koningsspelen

Zaterdag 24
Zondag 25

Maandag 26 Meivakantie t/m 08-05

Dinsdag 27 Koningsdag / Oud Papier Actie

Woensdag 28
Donderdag 29

Vrijdag 30



mei 2021
Zaterdag 1

Zondag 2
Maandag 3

Dinsdag 4 Dodenherdening

Woensdag 5 Bevrijdingsdag

Donderdag 6
Vrijdag 7

Zaterdag 8
Zondag 9 Moederdag

Maandag 10
Dinsdag 11 Schoolreisje groep 1 t/m 6 / OR vergadering

Woensdag 12
Donderdag 13 Vrij - Hemelvaartsdag

Vrijdag 14 Vrij

Zaterdag 15
Zondag 16

Maandag 17 Toetsweek 1

Dinsdag 18
Woensdag 19 Korfbaltoernooi voorronde gr. 3-4 5-6 7-8

Donderdag 20
Vrijdag 21

Zaterdag 22
Zondag 23        Eerste Pinksterdag

Maandag 24 Vrij - Tweede Pinksterdag

Dinsdag 25 Toetsweek 2 / Oud Papier Actie

Woensdag 26
Donderdag 27

Vrijdag 28
Zaterdag 29 Korfbal finale geplaatste teams

Zondag 30
Maandag 31 Week van de avondvierdaagse



juni 2021
Dinsdag 1 Ouderinfo 10

Woensdag 2 Verjaardag leerkrachten / Voetbaltoernooi groep 3 - 4

Donderdag 3
Vrijdag 4

Zaterdag 5
Zondag 6

Maandag 7
Dinsdag 8 MR vergdering

Woensdag 9 OR vergadering

Donderdag 10 Studiedag

Vrijdag 11
Zaterdag 12

Zondag 13
Maandag 14 Schoolkamp groep 7

Dinsdag 15 Schoolkamp groep 7

Woensdag 16 Schoolkamp groep 7- 8

Donderdag 17 Schoolkamp groep 8

Vrijdag 18 Schoolkamp groep 8

Zaterdag 19
Zondag 20 Vaderdag

Maandag 21 Kinderraad

Dinsdag 22 Oud Papier Actie

Woensdag 23
Donderdag 24

Vrijdag 25 Rapport 2

Zaterdag 26
Zondag 27

Maandag 28
Dinsdag 29

Woensdag 30



juli 2021
Donderdag 1 Jaarafsluiting ouders

Vrijdag 2
Zaterdag 3

Zondag 4
Maandag 5

Dinsdag 6 Ouderinfo 11 / Musical groep 8

Woensdag 7 Eindfeest groep 1 t/m 7

Donderdag 8 Kijken in de nieuwe klas

Vrijdag 9 Leerlingen om 11.45 vrij

Zaterdag 10
Zondag 11

Maandag 12 Zomervakantie t/m 22 augustus

Dinsdag 13
Woensdag 14

Donderdag 15
Vrijdag 16

Zaterdag 17
Zondag 18

Maandag 19
Dinsdag 20 Oud Papier Actie

Woensdag 21
Donderdag 22

Vrijdag 23
Zaterdag 24

Zondag 25
Maandag 26

Dinsdag 27
Woensdag 28

Donderdag 29
Vrijdag 30

Zaterdag 31
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