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Beste ouder(s)/verzorger(s), 
 
Voor u ligt de jaarkalender voor het schooljaar 2022-2023.  
 
In deze kalender vindt u de activiteiten die dit schooljaar gepland staan. Op het moment dat deze kalender 
gedrukt wordt, moet het schooljaar nog beginnen. Daardoor kan het voorkomen dat we onverhoopt moeten 
afwijken van de geplande activiteiten in deze kalender. Vanzelfsprekend informeren wij u hier zo vroeg 
mogelijk over.  
 
Op de eerste pagina’s van deze kalender vindt u beknopte informatie over ons kindcentrum en de belangrijkste 
zaken uit de schoolgids. De uitgebreide schoolgids vindt u op onze website: www.ikcdewieden.nl. U kunt op 
verzoek ook een papieren uitdraai van de schoolgids ontvangen.  
 
Neemt u vooral een kijkje op onze Facebook- of op Instagrampagina. Via deze sociale media houden wij u het 
hele jaar door op de hoogte van de activiteiten in en om de school.  
 
 

 

Met vriendelijke groet 

Namens het team van IKC De Wieden,  

 

Judith Pool 

 

 
 

http://www.ikcdewieden.nl/
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Welkom op IKC de Wieden 

 
De Wieden is een kleinschalige, ambitieuze en kleurrijke buurtschool in de Zwolse wijk Aa-landen. De 
school staat in een rustige omgeving aan de rand van een groen park. De school bestaat sinds 1976.  
 
De Wieden maakt deel uit van de stichting Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio (OOZ). Openbaar 
onderwijs is van en voor de hele samenleving. Democratie is op een openbare school geen ‘hol 
begrip’, maar is zichtbaar in de organisatie en de cultuur van de school, het onderwijs en de 
verbinding tussen school en samenleving. Gelijkwaardigheid, vrijheid en ontmoeting zijn 
kernwaarden in het openbaar onderwijs. Deze kernwaarden fungeren dan ook als toetssteen en 
kompas voor onze school.  
 
Op de Wieden (school) zitten ongeveer 120 leerlingen. Leerlingen, ouders en teamleden (leraren en 
ondersteunend personeel) kennen elkaar. Echte aandacht en een open en eerlijke houding naar 
leerlingen, ouders, elkaar en externen kenmerken de school. De ambitie van de Wieden is om 
langzaam te groeien, met behoud van deze verworvenheden.  
 
Basisschool de Wieden vormt samen met kinderopvang Doomijn en diverse andere partijen op het 
gebied van zorg, cultuur en sport een Integraal Kindcentrum. Dit 
betekent dat de school samenwerkt met deze partijen om een 
optimale ontwikkeling van elk kind, van 0 t/m 12 jaar, in een 
vertrouwde omgeving mogelijk te maken. Wij bieden een breed scala 
aan voorzieningen voor kinderen, ouders en buurt. Dit betreft 
kinderopvang, maar ook een breed aanbod aan zorgvoorzieningen, 
van schoolmaatschappelijk werk tot logopedie en fysiotherapie. In 
samenspraak met alle partijen die samenwerken op de Wieden 
werken we aan een optimale ontwikkeling van alle kinderen, zowel 
op cognitief als motorisch en sociaal-emotioneel gebied.  
 
Met ingang van dit schooljaar verwacht de Wieden een 
buitenschoolse opvang te openen, waar leerlingen na schooltijd 
opgevangen kunnen worden.  
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DOEL VAN ONS ONDERWIJS 
 
Op de Wieden willen wij dat leerlingen optimale ontwikkelingskansen krijgen en elke dag met plezier 
naar school gaan. Dit realiseren wij door alle leerlingen zoveel mogelijk kennis, ervaringen en 
vaardigheden mee te geven. Daarmee kunnen zij een eigen, zelfstandige plek verwerven in de 
maatschappij! 

De school is bovendien een oefenplaats waar leerlingen ervaringen kunnen 
opdoen in een veilige omgeving en onder deskundige begeleiding. Door 
rust, orde en structuur te bieden en leerlingen positief te benaderen, 
creëren wij een veilig en op leren gericht schoolklimaat.  
Om met succes te kunnen leren, is een goede werkhouding onmisbaar. Wij 
besteden dan ook veel aandacht aan vaardigheden als 
doorzettingsvermogen, taakbesef, werkverzorging, werktempo en 
doelgericht werken.  
Het is een gegeven dat je kansen in de maatschappij toenemen naarmate je 
beter bent opgeleid. Wij hebben daarom hoge verwachtingen van alle 
leerlingen.  

Voor de kwaliteit van ons onderwijs baseren wij ons op de nieuwste wetenschappelijke inzichten.  
 

Onderwijskundige pijlers 
Het doel van ons onderwijs is uitgesplitst in zes pijlers.  

 
Kansengelijkheid 
Onderwijs is belangrijk, goed onderwijs is belangrijker. Om goed onderwijs te kunnen geven moeten 
er keuzes gemaakt worden. Het programma moet niet overladen zijn, maar moet altijd rijk zijn aan 
taal- en rekenonderwijs. Een van de hoofdtaken van het onderwijs is dat elke leerling het onderwijs 
geletterd en gecijferd verlaat. In de praktijk betekent dit een totaalaanpak, waarin zowel didactiek, 
vakinhoud als sociaal-emotionele aspecten van de groep meegenomen worden. Lees- en 
rekenvaardigheden en concentratievermogen zijn de sterkste voorspellers voor later schoolsucces. 
Om kansengelijkheid te vergroten, moeten we de basisvaardigheden van de leerlingen op orde 
krijgen.  
Wij realiseren ons terdege dat kansengelijkheid voor kinderen in belangrijke mate afhankelijk is van 
het onderwijs dat zij krijgen op de basisschool.  
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IKC de Wieden is een school met een op leren gerichte cultuur en kenmerkt zich door hoge 
verwachtingen van zowel leerlingen als teamleden, een gevoel van gezamenlijke 
verantwoordelijkheid voor de leerresultaten van leerlingen en een dagelijkse gang van zaken die 
soepel georganiseerd is, structuur biedt en oog heeft voor leerlingen, leraren en ouders. Wij zijn erop 
gericht om de basisvakken taal, lezen en rekenen en een stevige kennisbasis voor ieder kind op het 
hoogst haalbare niveau te krijgen, om hun kansen in het vervolgonderwijs en daarna te 
optimaliseren.  
 

Basisvaardigheden op orde 
Basisvaardigheden zijn in feite die vaardigheden die een voorwaarde zijn voor zowel het leren in het 
(vervolg)onderwijs als voor volwaardige deelname aan de samenleving. Bij taalvaardigheid gaat het 
om doelgericht lezen, schrijven, kijken/luisteren, spreken en gesprekken voeren in functionele 
situaties. Bij rekenen-wiskunde gaat het om kritisch kwantitatief denken en rekenwiskundig 
probleem-oplossen. De kern van het onderwijs op de Wieden vormen deze basisvaardigheden, 
waardoor onze leerlingen geletterd en gecijferd de school verlaten.  
 

Taal is alles wat het geval is 
Lezen is de belangrijkste basis voor school- en maatschappelijk succes. 
Een belangrijk doel van het taal- en leesonderwijs is dan ook dat het de 
kennis- en taalbasis van alle leerlingen vergroot. Eén van de belangrijkste 
taken van de Wieden is om leerlingen te helpen hun taal te ontwikkelen. 
Dit doen we door rijk onderwijs dat zorgt voor meer betekenisnuances en 
rijke verbindingen in het lange termijngeheugen. De leerlingen hebben 
het nodig om veel te lezen, veel te worden voorgelezen en na te denken 
over de inhoud van teksten en thema’s, bijvoorbeeld door erover te 
praten en te schrijven. Op de Wieden wordt gewerkt met rijke contexten 
in brede thema’s, waarbij het (voor)lezen van fictie (verhalende teksten en boeken) en verhalende 
non-fictie (informatieve teksten en boeken) de basis vormt.  
 

Kennis van de wereld 
Kennisverwerving en – ontwikkeling staan centraal in ons onderwijs. Pas als leerlingen de juiste 
kennis hebben verworven kunnen zij als zelfstandige, volwaardige en democratische burgers 
deelnemen aan de maatschappij. Daarbij geldt: hoe meer kennis je hebt op een bepaald gebied, hoe 
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gemakkelijker je leert en (tekstuele) informatie verwerkt, en hoe gemotiveerder en nieuwsgieriger je 
bent om nieuwe informatie te leren. En dus niet andersom: motivatie en nieuwsgierigheid zijn 
belangrijk voor het leren, maar zonder kennis van het onderwerp is het lastig om goede, 
betekentisvolle vragen te stellen. Door kennis weet je ook beter wat je nog niet weet en dus wat je 
nog zou willen weten.  
Op de Wieden staat kennis van de wereld centraal door het werken in brede thema’s, waarin rijke 
teksten de kern vormen.  
 

De herbergzame school 
Een school die bereid en in staat is om kinderen met allerlei achtergronden een plekje te bieden, 
noemen we een herbergzame school. Een school is niet alleen herbergzaam als de leerlingen zich 
welkom voelen, maar ook als leraren en ouders zich op hun plaats voelen. IKC de Wieden wil een 
school zijn, waar leerlingen, in een veilige omgeving, en met vallen en opstaan, zichzelf steeds beter 
leren kennen en leren samenleven; een plek waar leraren, ouders en leerlingen trots zijn op de 
ontwikkeling van elke leerling en vertrouwen hebben in hun toekomst. Daarbij trekken we als school 
en ouders zoveel mogelijk samen op ten behoeve van de ontwikkeling van alle leerlingen.  
 

Discipline is vrijheid 
Discipline en focus op leren en gewenst gedrag geeft leerlingen de kans om de regie te pakken over 
hun leven en toekomst. Op de Wieden is sprake van een voorspelbaar, duidelijk en transparant 
gedragsbeleid met herkenbare structuren en routines. Aan alle leerlingen worden hoge 
verwachtingen gesteld op het gebied van leren en gedrag.  
 
De schoolleiding draagt voortdurend bij aan een professionele schoolcultuur in alle lagen van de 
school. Zij heeft hierin een voorbeeldrol en organiseert hoe goed onderwijs binnen een glasheldere 
schoolcultuur tot uiting komt.  
 

De organisatie van ons onderwijs 
Het is de verantwoordelijkheid van de school om ons onderwijs zo in te richten dat iedere leerling 
zich optimaal kan ontwikkelen. IKC de Wieden biedt voor alle leerlingen een haalbaar en 
gegarandeerd onderwijsprogramma.  
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Instructie 
Instructie is het hart van effectief onderwijs. Leerlingen hebben recht op een goed georganiseerde 
les van een leerkracht die voor de klas staat, uitlegt, voordoet en die hardop denkt. De leerkracht 
maakt het verschil. Wij zorgen ervoor dat hun de instructie dusdanig effectief en efficiënt is, dat alle 
leerlingen de gestelde doelen halen en zich trots en competent kunnen voelen. Voor leerlingen die 
de lesstof moeilijk vinden, worden de doelen niet verlaagd, maar wordt de instructie geïntensiveerd 
(de verlengde instructie). De verlengde instructie sluit aan bij de basisinstructie, maar leerlingen 
krijgen in een kleinere groep extra uitleg en oefening, om de lesdoelen toch te behalen. Sterke 
leerlingen krijgen juist verkorte instructie, uitdagender vragen of opdrachten op een moeilijker 
niveau. Op deze manier halen alle leerlingen de gestelde doelen.  
 

Kennisopbouw: werken in langdurige thema’s 
Kennis en begrip horen bij elkaar. Het opbouwen van kennis van de wereld en daar taal aan 
verbinden, zorgt ervoor dat leerlingen de wereld leren begrijpen. Hoe meer kennis, hoe beter het 
begrip. Dit betekent voor de Wieden dat er intensief wereldoriëntatie-onderwijs wordt gegeven, 
altijd in verbinding met voorlezen, vrij lezen, praten en schrijven. Wij werken met langer durende 
thema’s, altijd gebaseerd op wereldoriëntatie (geschiedenis, aardrijkskunde, natuur- of 
cultuuronderwijs). In een jaar bieden we vijf thema’s aan, waar we ongeveer acht weken aan werken. 
Doordat kennis, taal en ervaringen op een dergelijke manier worden aangeboden, bouwen de 
leerlingen een taal- en kennisnetwerk op.  
Boeken lezen leidt tot kennisontwikkeling. Hoe meer leerlingen lezen, hoe meer taal en kennis zij 
ontwikkelen. Boeken en teksten die verbonden worden met thema’s zorgen voor nog meer 
verbinding en daarmee voor nog meer taal en kennis. Door leerlingen actief te laten denken over 
thema’s, boeken en teksten en hen daarbij te ondersteunen, ontstaat gaandeweg een rijke kennis- 
en taalbasis. Actief denken vindt plaats als leerlingen praten en schrijven over thema’s, boeken en 
teksten.   
 

Educatief partnerschap 
Op de Wieden werken we vanuit ‘educatief partnerschap’, van opvoeding en onderwijs als een 
gezamenlijke verantwoordelijkheid van ouders en school.  
Educatief partnerschap gaat niet over ouders, maar over leerlingen. Kinderen hebben er recht op dat 
leraren en ouders goed samenwerken. Leraren en ouders hebben immers een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van de volgende generatie. Samen verantwoordelijk zijn 
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gaat veel verder dan elkaar goed informeren. Goed samenwerken is een opdracht aan leraren en 
ouders die niet vrijblijvend is. Het betekent dat je als leraar niet op je professionele strepen gaat 
staan en dat je als ouder soms over je eigen schaduw kunt stappen in het belang van je kind en zijn of 
haar klasgenoten, ook wanneer je ergens minder tevreden over bent.  
 

Startgesprek 
Het startgesprek en een kennismaking aan het begin van het 
schooljaar met de leerkracht zorgt ervoor dat ouders, leerkracht 
en leerling elkaar direct goed leren kennen. Zo’n interactief 
contactmoment aan het begin van het seizoen werpt vruchten af 
voor het hele jaar. Dit eerste contact zorgt er voor dat ouders zich 
eerder verbinden met de school op basis van een persoonlijke 
relatie, vanaf de start: bekend maakt bemind.  
 
Contactmomenten 
De Wieden hanteert vaste contactmomenten met ouders nadat 
de leerlingen hun rapport hebben ontvangen. De data van de 

kindgesprekken vindt u in deze kalender. Naast deze gesprekken maken wij individuele 
contactafspraken met ouders op basis van de behoeften van de individuele leerling. Dit betekent in 
de praktijk dat er verschillende gespreksarrangementen ontstaan. In de ene situatie sparren ouders 
en school per schooljaar drie keer over de ontwikkeling van het kind waarin ze elkaar grondig 
informeren. In een ander geval is huisbezoek wenselijk omdat het voor die leerling goed is dat de 
leerkracht hem of haar eens thuis ontmoet. En in weer een andere situatie is intensief contact 
(tijdelijk) nodig, bijvoorbeeld per telefoon. Het initiatief voor deze gespreksarrangementen kan bij de 
leerkracht liggen, maar ook bij de ouders of de leerling.  
 

Schooltijden 
Voor alle groepen geldt dat de deur van de school om 08.20 uur opengaat. De leerlingen van de 
verschillende groepen hebben hun eigen ingang. Ouders van leerlingen uit groep 1-2 mogen hun kind 
wegbrengen tot in de gang. De leerlingen gaan zelfstandig het lokaal in. Ouders van leerlingen uit de 
hogere groepen nemen afscheid op het schoolplein.  
De lessen beginnen om 08.30 uur. Wij hechten er veel belang aan dat de leerlingen op tijd op school 
zijn, zodat wij ook daadwerkelijk om 08.30 uur met de lessen kunnen beginnen. De Wieden hanteert 
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een continurooster. Alle leerlingen (van groep 1 t/m groep 8) gaan iedere dag van 08.30-14.00 uur 
naar school.  
 

Vakantierooster en studiedagen 
Het vakantierooster en de studiedagen zijn opgenomen in deze jaarkalender. Op studiedagen zijn de 

leerlingen vrij. Het team gebruikt deze dagen voor vergadering en scholing.  

 

Groepsindeling 2022-2023 
Groep Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

1-2 Inge 
Wachtmeester 

Inge 
Wachtmeester 

Janou 
Borneman 

Janou 
Borneman 

Janou 
Borneman 
 

3-4 Anneleid de 
Vries 

Anneleid de 
Vries 

Anneleid de 
Vries 

Anneleid de 
Vries/Belinda 
Oonk 

Belinda 
Oonk 

5-6 Mirjam 
Schottert 

Mirjam 
Schottert 

Mirjam 
Schottert 

Marijke  
Postel 

Marijke Postel 
 

6-7 Marije  
Jansen 

Marije  
Jansen 
 

Mariska van 
Ingen 

Marije  
Jansen 

Mariska van 
Ingen 

7-8 Martijn 
Stoof 

Martijn 
Stoof 

Martijn  
Stoof 

Martijn  
Stoof 

Martijn  
Stoof 
 

 
 

Gymlessen en sporttoernooien  
Vanaf groep 3 gymmen de leerlingen twee keer per week, op maandag en woensdag. De gymlessen 

worden gegeven door een vakleerkracht. We maken gebruik van de gymzaal naast de school. In het 

voor- en najaar wordt er regelmatig buiten gegymd. Elke leerling gymt in gymkleding (shirt, korte 

broek en zaalgymschoenen). Voor buitengym zijn buitensportschoenen gewenst.  
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Ieder jaar neemt de Wieden deel aan diverse schoolsporttoernooien. Deze toernooien worden 

georganiseerd door SportService Zwolle. U krijgt hier gaandeweg het schooljaar bericht van. 

Contactpersoon voor de gymlessen en de schoolsporttoernooien is Tess van der Flier, de 

vakleerkracht gym.  

 

MR 
De medezeggenschapsraad van de Wieden bestaat uit drie ouders en drie leerkrachten. In deze 

jaarkalender vindt u de vergaderdata terug. U bent van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn. U 

kunt zich aanmelden bij een van de MR-leden, of via de mail: mr-wieden@ooz.nl.  

Personeelsgeleding MR: Marije Jansen, Belinda Oonk en Mariska van Ingen.  

Oudergeleding MR: Fouwsja Azad-Khan, Hans Vaags en Songul Bel-Dagdeviran. 

 

Vrijwillige ouderbijdrage 2022-2023 
Als school willen we dat uw kind een onvergetelijke schooltijd heeft. Wij vinden het belangrijk dat 

alle leerlingen deel kunnen nemen aan activiteiten en programma’s die buiten het verplichte 

lesprogramma vallen. Zo maken wij de schooltijd extra leuk, inspirerend en levendig. De 

ouderbijdrage die wij vragen is altijd vrijwillig, maar deze is wel hard nodig om alle geplande 

activiteiten door te laten gaan. De vrijwillige ouderbijdrage wordt geïnd via een factuur van OOZ. 

Mocht betaling een probleem zijn, dan kunt u financiële ondersteuning aanvragen via 

www.kindloketzwolle.nl.  

 

Groep 1 t/m 8 Schoolactiviteiten € 12,50 

Groep 1 t/m 7 Schoolreisje € 27,50 

Groep 8 Schoolkamp € 80,00 

 

Voor verdere informatie over het Integraal Kindcentrum, opvang, school en inhoud en organisatie van 
het onderwijs verwijzen wij u naar onze schoolgids. Deze is te downloaden op de website. Een fysiek 
exemplaar is, op verzoek, verkrijgbaar op school.   
 

mailto:mr-wieden@ooz.nl
http://www.kindloketzwolle.nl/
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Contactpersonen 

Directeur:     Judith Pool 

Intern Begeleider:    Hilde Eising 

IKC coördinator:    Judith Pool (vanuit school)/Lisa Snijder (vanuit Doomijn) 

Didactisch coach:    Marjolein Schleper 

Taalspecialist:     Judith Pool, Belinda Oonk 

Rekenspecialist:    Mariska van Ingen 

Jonge kind specialist:    Janou Borneman, Inge Wachtmeester 

ICT coördinator:    Anneleid de Vries 

Kunst & Cultuurcoördinator:   Mirjam Schottert 

Vakleerkracht gym:    Tess van der Flier 

Conciërge/adm. Medewerker:   Aalt Sneller 

Vertrouwenspersoon:    Hilde Eising, Aletta Kroeze 

Onderwijsassistenten:    Aletta Kroeze, Judith van de Belt, Richella Regterschot 

 

Fysiotherapeut:    Gabriëlle Koster (038-453 55 03) 

Logopedist:     Joanne van der Lugt (j.vanderlugt@connectlogopedie.nl)  

     (06-13 32 10 65) 

Bestuur OOZ:     Postbus 55, 8000 AB Zwolle 

Algemeen directeur OOZ:   Arie de Wit (038-455 59 40) 

 

Manager Doomijn:    Lisa Snijder (l.snijder@doomijn.nl) 

Peuterspeelzaal:    psz.beulakerwiede@doomijn.nl 

     (038-453 87 08/06-46 61 75 18) 

Kinderdagverblijf:    kdv.beulakerwiede@doomijn.nl 

     (038-870 02 16) 

 

 

 

mailto:j.vanderlugt@connectlogopedie.nl
mailto:l.snijder@doomijn.nl
mailto:psz.beulakerwiede@doomijn.nl
mailto:kdv.beulakerwiede@doomijn.nl


Jaarkalender 2022-2023     Onderwijzen is ons vak, kansen bieden ons doel.                                                                        
 

AUGUSTUS 2022                                                                        

Maandag  01 Zomervakantie 

Dinsdag  02 Zomervakantie 

Woensdag  03 Zomervakantie 

Donderdag 04 Zomervakantie 

Vrijdag  05 Zomervakantie 

Zaterdag 06 Zomervakantie 

Zondag  07 Zomervakantie 

Maandag 08 Zomervakantie 

Dinsdag 09 Zomervakantie 

Woensdag 10 Zomervakantie 

Donderdag 11 Zomervakantie 

Vrijdag 12 Zomervakantie 

Zaterdag 13 Zomervakantie 

Zondag 14 Zomervakantie 

Maandag  15 Zomervakantie 

Dinsdag 16 Zomervakantie 

Woensdag 17 Zomervakantie 

Donderdag 18 Zomervakantie 

Vrijdag 19 Zomervakantie 

Zaterdag 20 Zomervakantie 

Zondag 21 Zomervakantie 

Maandag  22 Zomervakantie 

Dinsdag 23 Zomervakantie 

Woensdag 24 Zomervakantie 

Donderdag 25  Zomervakantie 

Vrijdag  26 Zomervakantie 

Zaterdag 27 Zomervakantie 

Zondag 28 Zomervakantie 

Maandag 29 Opening schooljaar om 08.30 uur. Start gouden weken. Start KIVA thema 1. 

Dinsdag  30  

Woensdag 31 Inschrijven startgesprek kindgesprekken via Parro.  
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SEPTEMBER 2022                                                                        

Donderdag 01  

Vrijdag  02  

Zaterdag 03  

Zondag  04  

Maandag 05 Start thema 1: ‘Wow, de wereld!’ 

Dinsdag 06  

Woensdag 07  

Donderdag 08  

Vrijdag 09  

Zaterdag 10  

Zondag 11  

Maandag  12 Kindgesprekken 

Dinsdag 13 Kindgesprekken 

Woensdag 14 Kindgesprekken. Screening logopedie leerlingen groep 2 

Donderdag 15 Schoolreisjes groep 1 t/m 7. Groep 8 vrij 

Vrijdag 16 Kindgesprekken 

Zaterdag 17  

Zondag 18  

Maandag  19  

Dinsdag 20 20.00-21.30 uur: MR vergadering 

Woensdag 21  

Donderdag 22  

Vrijdag  23  

Zaterdag 24  

Zondag 25   

Maandag 26 KIVA thema 2 

Dinsdag  27  

Woensdag 28  

Donderdag 29  

Vrijdag 30  
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OKTOBER 2022                                                                        

Zaterdag 01  

Zondag  02  

Maandag 03  

Dinsdag 04  

Woensdag 05 19.30-21.00: KIVA ouderavond. Kinderboekenweek t/m 16-10: ‘Gi-Ga-Groen’.  

Donderdag 06  

Vrijdag 07  

Zaterdag 08  

Zondag 09  

Maandag  10  

Dinsdag 11 Schoolfotograaf 

Woensdag 12  

Donderdag 13 16.00-17.30: VO voorlichting ouders & leerlingen gr. 7 + 8. (De Werkschuit) 

Vrijdag 14 13.30-14.30: Kijkmiddag: kinderboekenweek + thema 1. Voorleeswedstrijd. 

Zaterdag 15  

Zondag 16  

Maandag  17 Herfstvakantie 

Dinsdag 18 Herfstvakantie 

Woensdag 19 Herfstvakantie 

Donderdag 20 Herfstvakantie 

Vrijdag  21 Herfstvakantie 

Zaterdag 22  

Zondag 23  

Maandag 24 Studiedag. Leerlingen vrij.  

Dinsdag  25  Start thema 2: ‘Echt Nederland’. KIVA thema 3 

Woensdag 26 16.00-20.00 uur: VO-markt. Landstede. 

Donderdag 27  

Vrijdag  28  

Zaterdag 29  

Zondag 30  

Maandag 31  
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NOVEMBER 2022                                                                        

Dinsdag 01 20.00-21.30: MR vergadering 

Woensdag 02  

Donderdag 03  

Vrijdag 04  

Zaterdag 05  

Zondag 06  

Maandag  07  

Dinsdag 08  

Woensdag 09 14.15-15.15: Koffiemiddag 

Donderdag 10  

Vrijdag 11  

Zaterdag 12  

Zondag 13  

Maandag  14 Versieren school voor Sinterklaas 

Dinsdag 15 Open Avond Thorbecke VMBO-PRO  

Woensdag 16  

Donderdag 17  

Vrijdag  18  

Zaterdag 19  

Zondag 20  

Maandag 21 KIVA thema 4 

Dinsdag  22  

Woensdag 23  

Donderdag 24  

Vrijdag  25   

Zaterdag 26  

Zondag 27  

Maandag 28  

Dinsdag  29  

Woensdag 30  
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DECEMBER 2022                                                                        

Donderdag 01  

Vrijdag 02  

Zaterdag 03  

Zondag 04  

Maandag  05 Sinterklaasfeest 

Dinsdag 06 Versieren school voor Kerst 

Woensdag 07  

Donderdag 08  

Vrijdag 09  

Zaterdag 10  

Zondag 11  

Maandag  12 Toetsweek 

Dinsdag 13 Toetsweek. 20.00-21.30: MR vergadering 

Woensdag 14 Toetsweek  

Donderdag 15 Toetsweek  

Vrijdag  16 Toetsweek. 13.30-14.30: Kijkmiddag: thema 2 

Zaterdag 17  

Zondag 18  

Maandag 19  

Dinsdag  20  

Woensdag 21  

Donderdag 22 Kerstfeest en kerstdiner 

Vrijdag  23  

Zaterdag 24  

Zondag 25  1e Kerstdag 

Maandag 26 2e Kerstdag. Kerstvakantie 

Dinsdag  27 Kerstvakantie 

Woensdag 28 Kerstvakantie 

Donderdag 29 Kerstvakantie 

Vrijdag  30 Kerstvakantie 

Zaterdag 31  
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JANUARI 2023                                                                        
Zondag 01 Nieuwjaarsdag 

Maandag  02 Kerstvakantie 

Dinsdag 03 Kerstvakantie 

Woensdag 04 Kerstvakantie 

Donderdag 05 Kerstvakantie 

Vrijdag 06 Kerstvakantie 

Zaterdag 07  

Zondag 08  

Maandag  09 Start thema 3: ‘Een eigen plek.’ KIVA thema 5 

Dinsdag 10  

Woensdag 11 13.30-14.30: Nieuwjaarstoost. 15.00-20.00: Open Dag Thorbecke MHA  

Donderdag 12  

Vrijdag  13  

Zaterdag 14 10.30-14.00: Open Dag Gymnasium Celeanum 

Zondag 15  

Maandag 16  

Dinsdag  17  

Woensdag 18  

Donderdag 19  

Vrijdag  20  

Zaterdag 21  

Zondag 22  

Maandag 23 Toetsweek 

Dinsdag  24 Toetsweek 

Woensdag 25  Toetsweek. 08.30-09.30: Voorleesontbijt IKC. Start Nationale Voorleesdagen 

Donderdag 26 Toetsweek 

Vrijdag  27 Toetsweek. Start Poëzieweek 

Zaterdag 28 09.30-13.30: Open Dag Capellen Campus 

Zondag 29  

Maandag 30 Toetsweek 

Dinsdag  31 Toetsweek. 20.00-21.30: MR vergadering 
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FEBRUARI 2023                                                                        

Woensdag 01 Toetsweek 

Donderdag 02 Toetsweek 

Vrijdag 03 Toetsweek. 08.30-09.30: Koffieochtend. Einde voorleesdagen/poëzieweek 

Zaterdag 04  

Zondag 05  

Maandag  06 KIVA thema 6 

Dinsdag 07  

Woensdag 08 Start Nederlandse Kinderjury 

Donderdag 09  

Vrijdag  10  

Zaterdag 11  

Zondag 12  

Maandag 13 Inschrijven kindgesprekken via Parro 

Dinsdag  14  

Woensdag 15  

Donderdag 16  

Vrijdag  17  

Zaterdag 18  

Zondag 19  

Maandag 20  

Dinsdag  21  

Woensdag 22 Rapporten mee 

Donderdag 23  

Vrijdag  24 13.30-14.30: Kijkmiddag: thema 3 

Zaterdag 25   

Zondag 26  

Maandag 27 Voorjaarsvakantie 

Dinsdag  28 Voorjaarsvakantie 
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MAART 2023                                                                        

Woensdag 01 Voorjaarsvakantie 

Donderdag 02 Voorjaarsvakantie 

Vrijdag 03 Voorjaarsvakantie 

Zaterdag 04  

Zondag 05  

Maandag  06 Studiedag. Leerlingen vrij.  

Dinsdag 07 Start thema 4: ‘Grote experimenten.’ 

Woensdag 08  

Donderdag 09 14.00-15.00: Koffiemiddag  

Vrijdag  10  

Zaterdag 11  

Zondag 12  

Maandag 13 Kindgesprekken. KIVA thema 7 

Dinsdag  14 Kindgesprekken. 20.00-21.30: MR vergadering 

Woensdag 15 Kindgesprekken 

Donderdag 16 Kindgesprekken 

Vrijdag  17 Kindgesprekken 

Zaterdag 18  

Zondag 19  

Maandag 20  

Dinsdag  21  

Woensdag 22  

Donderdag 23  

Vrijdag  24  

Zaterdag 25   

Zondag 26  

Maandag 27  

Dinsdag  28  

Woensdag 29 Grote Rekendag. 13.30-14.30: Kijkmiddag Grote Rekendag  

Donderdag 30  

Vrijdag  31  
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APRIL 2023                                                                        

Zaterdag 01  

Zondag 02  

Maandag  03  

Dinsdag 04  

Woensdag 05  

Donderdag 06 Afsluiting Nederlandse Kinderjury 

Vrijdag  07 Goede Vrijdag 

Zaterdag 08  

Zondag 09 1e Paasdag 

Maandag 10 2e Paasdag 

Dinsdag  11 KIVA thema 8 

Woensdag 12  

Donderdag 13  

Vrijdag  14 Grote Peuterdag 2023  

Zaterdag 15  

Zondag 16  

Maandag 17  

Dinsdag  18  

Woensdag 19  

Donderdag 20 13.30-14.30: Kijkmiddag: thema 4 

Vrijdag  21 Koningsspelen 

Zaterdag 22 Suikerfeest 

Zondag 23  

Maandag 24 Meivakantie 

Dinsdag  25  Meivakantie 

Woensdag 26 Meivakantie 

Donderdag 27 Meivakantie. Koningsdag 

Vrijdag  28 Meivakantie 

Zaterdag 29  

Zondag 30  
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MEI 2023                                                                        

Maandag  01 Meivakantie 

Dinsdag 02 Meivakantie 

Woensdag 03 Meivakantie 

Donderdag 04 Meivakantie. Dodenherdenking 

Vrijdag  05 Meivakantie. Bevrijdingsdag 

Zaterdag 06  

Zondag 07  

Maandag 08 Start thema 5: ‘Verre wereldreizen.’ 

Dinsdag  09 20.00-21.30: MR vergadering 

Woensdag 10  

Donderdag 11  

Vrijdag  12  

Zaterdag 13  

Zondag 14  

Maandag 15  

Dinsdag  16  

Woensdag 17  

Donderdag 18 Hemelvaart 

Vrijdag  19 Dag na Hemelvaart 

Zaterdag 20  

Zondag 21  

Maandag 22 KIVA thema 9 

Dinsdag  23 08.30-09.30: Koffieochtend 

Woensdag 24  

Donderdag 25   

Vrijdag  26  

Zaterdag 27  

Zondag 28 1e Pinksterdag 

Maandag 29 2e Pinksterdag 

Dinsdag  30 Toetsweek 

Woensdag 31 Toetsweek 
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JUNI 2023                                                                        

Donderdag 01 Toetsweek 

Vrijdag  02 Toetsweek 

Zaterdag 03  

Zondag 04  

Maandag 05 Toetsweek 

Dinsdag  06 Toetsweek 

Woensdag 07 Toetsweek 

Donderdag 08 Toetsweek 

Vrijdag  09 Toetsweek 

Zaterdag 10  

Zondag 11  

Maandag 12 Avondvierdaagse 

Dinsdag  13 Avondvierdaagse 

Woensdag 14 Avondvierdaagse 

Donderdag 15 Avondvierdaagse 

Vrijdag  16 Avondvierdaagse 

Zaterdag 17  

Zondag 18  

Maandag 19 Toetsweek. KIVA thema 10 

Dinsdag  20 Toetsweek 

Woensdag 21 Toetsweek. Inschrijven kindgesprekken via Parro 

Donderdag 22 Toetsweek 

Vrijdag  23 Toetsweek 

Zaterdag 24  

Zondag 25   

Maandag 26  

Dinsdag  27  

Woensdag 28 Rapporten mee. Offerfeest 

Donderdag 29  

Vrijdag  30  
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JULI 2023                                                                        

Zaterdag 01  

Zondag 02  

Maandag 03  

Dinsdag  04 20.00-21.30: MR vergadering 

Woensdag 05 Schoolkamp 

Donderdag 06 Schoolkamp. 08.30-09.30: Koffieochtend 

Vrijdag  07 Schoolkamp 

Zaterdag 08  

Zondag 09  

Maandag 10 Kindgesprekken 

Dinsdag  11 Kindgesprekken 

Woensdag 12 Studiedag. Leerlingen vrij. 

Donderdag 13 Kindgesprekken 

Vrijdag  14 Kindgesprekken. 13.30-14.30: Kijkmiddag: thema 5  

Zaterdag 15  

Zondag 16  

Maandag 17 Musical groep 8 

Dinsdag  18  

Woensdag 19 Kijken in de nieuwe groep 

Donderdag 20 Picknick 

Vrijdag  21 12.00: Begin zomervakantie 

Zaterdag 22  

Zondag 23  

Maandag 24 Zomervakantie 

Dinsdag  25  Zomervakantie 

Woensdag 26 Zomervakantie 

Donderdag 27 Zomervakantie 

Vrijdag  28 Zomervakantie 

Zaterdag 29  

Zondag 30  

Maandag 31 Zomervakantie (tot en met 01-09-2023) 

 



 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

  

 

        

 

              

  

          
 

 

                           

 


