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Augustus 2022 
 

 
 

Ma 1 Vakantie t/m 28 augustus 

 

Wo 17  

Di   2  Do 18  

Wo   3  Vr 19  

Do 4   Za 20  

Vr 5  Zo 21  

Za 6   Ma 22  

Zo   7   Di 23  

Ma 8  Wo 24  

Di 9  Do 25  

Wo 10  Vr 26  

Do 11  Za 27  

Vr 12  Zo 28  

Za 13  Ma 29 Eerste schooldag 

Zo 14   Di 30  

Ma 15  Wo 31  

Di 16     
 



 

 

 

 
Jaarkalender 2022 - 2023 

 
 
Voorwoord 
 
Geachte ouders, 

 

Voor u ligt de jaarkalender 2022-2023  van onze school. Deze kalender vormt een bijlage bij de schoolgids. 
Voor het geval deze niet (meer) in uw bezit is, staat de volledige tekst van de schoolgids op de website 
van onze school. 
 
Er is met zorg aan deze kalender gewerkt. Helaas kunnen we niet altijd een jaar vooruit kijken. Daarom 
zullen we u ook tussentijds informeren over allerlei schoolse zaken. Daarvoor hebben we elke maand de 
nieuwsbrief. Hierin worden ook wijzigingen aangegeven ten opzichte van deze kalender.  
De nieuwsbrief is speciaal voor ouders en is ook altijd te vinden op de website. Wij streven ernaar om de 
nieuwsbrief per e-mail te verzenden, daarom vragen wij u om ervoor te zorgen dat wij een actueel e-
mailadres van u hebben.  

Wij geven de voorkeur aan direct contact boven mailcontact. Een mededeling over doktersbezoek o.i.d. 
kan prima per mail. Voor zaken die het welbevinden van uw kind betreffen proberen we zoveel mogelijk 
door direct contact of via de telefoon te doen. We verzoeken u dat ook te doen.  Als verwerkingstijd van 
een mail hanteren we de termijn van een week.  

Onze website gaat een steeds belangrijkere rol spelen in de informatie naar ouders: projecten, 
groepsuitjes en andere bijzondere activiteiten worden met een verhaal en (meestal) foto’s online 
gepubliceerd. Alle ouders worden in de gelegenheid gesteld om op het informatie- en 
toestemmingsformulier van Stichting Openbaar Onderwijs Present aan te geven welke gegevens ze wel 
of niet willen delen. 
 
De informatie in deze kalender geldt voor dit schooljaar. Meer inhoudelijke informatie over bijvoorbeeld 
ons onderwijsaanbod is terug te vinden in ons schoolplan en ons jaarplan 2022-2023. Het schoolplan is 
voor de periode 2019-2023  vastgesteld met instemming van team, MR en onderwijsinspectie. Het 
schoolplan ligt ter inzage op school. 
 
We hebben niet de pretentie compleet te zijn. Mocht u vragen hebben naar aanleiding van deze kalender 
of andere zaken, neem dan gerust even contact met ons op.  
 
 
Angelique Pronk 

 
 
 



 

 

 
September 2022 

 
 

Do 1  

 

Vr 16 Viering 

Vr 2 Spelletjesviering Za 17  

Za 3  Zo 18  

Zo 4  Ma 19  

Ma 5   Di 20  

 Di 6  Wo 21  

Wo 7  Do 22 
Studiedag. Alle kinderen zijn 
vrij. 

Do 8  Vr 23 techniekviering 

Vr 9 Groepsviering Za 24  

Za 10  Zo 25  

Zo 11  Ma 26  

Ma 12 
Week v.d 
welkomstgesprekken.  Di 27  

 Di 13  Wo 28  

 Wo 14   Do 29  

 Do 15   Vr 30 Viering 
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De Dijkwerkers : Openbare Basisschool voor Jenaplan Onderwijs   
 
Slotlaan 52 
1693 KT Wervershoof  
tel. 0228-583520                                   
a.pronk@openbaaronderwijspresent.nl 
 

Wie werken er op De Dijkwerkers? 

Directie/IB 

Angelique Pronk  ( In geval van nood: 06-13876454 ) 
Ellen Falentijn is de intern begeleider op De Dijkwerkers. 

Leerkrachten 

Talitha Meester 
Amanda Schouten  
Miranda Bronstring 
Daphne van Diepen 
Nell Klaver 
Carina Stavenuiter                   allen bereikbaar via school 

Onderwijsassistent 

Kim Wijnker 

 
Pedagogisch medewerkers Berend Botje 
Peuterspeelgroep 
Caroline Koomen 
 
Buitenschoolse opvang 
Isabelle Duineveld  06-21418649     
i.duineveld@berendbotje.nl 
 
Onderwijsondersteunend personeel  
José van der Gulik is op de donderdagochtend aanwezig als conciërge. 
Anita Mol is op woensdag aanwezig als administratieve kracht.  
Phen Konijn is op maandag en vrijdag de vakdocent gym. 
 
Stichting Openbaar Onderwijs Present 
De Dijkwerkers is een openbare school. De school valt onder het bestuur van Openbaar Onderwijs 
Present. 
 
Contactpersonen: mw. Vera Ruiter en mw. Betty Venema 
Telefonisch bereikbaar: 0228-523857 
 
 

mailto:i.duineveld@berendbotje.nl


 

 

 
              Oktober 2022 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za 1  

 

Ma 17  

Zo  2  Di  18  

Ma 3 Nio groep 8 Wo 19  

Di 4 Start Kinderboekenweek Do 20  

Wo 5  Vr 21  

Do 6  Za 22  

Vr 7 Groepsviering Zo 23  

Za 8  Ma 24  

Zo 9  Di 25  

Ma 10 Kinderen onderbouw zijn vrij Wo 26  

Di 11  Do 27  

Wo 12 Kamp Vr 28 Spelletjesviering 

Do 13 Kamp Za 29  

Vr 14 Kamp Zo 30  

Za 15 Herfstvakantie t/m 23 oktober Ma 31  

Zo 16  
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Schoolorganisatie 

Groepsindeling 

We werken met 4 stamgroepen die als volgt zijn verdeeld: 
 
Kleuterbouw           groep 1 -2    Miranda Bronstring ( ma t/m vrij ) 
Onderbouw           groep 3-4   Talitha Meester ( ma t/m vrij )   
Middenbouw           groep 5-6   Daphne van Diepen ( ma en di ) 
   Nell Klaver ( wo, do en vrij ) 
Bovenbouw            groep 7-8  Carina Stavenuiter ( ma, di ) 
   Amanda Schouten ( wo,do en vrij ) 
 
Onderwijsassistent: Kim Wijnker (maandag, dinsdag en donderdag tot 13.30 uur, donderdag de hele  
dag)  
Intern begeleider: Ellen Falentijn (dinsdag en donderdag) 
  

Schooltijden 

De school heeft een continurooster, wat inhoudt dat de kinderen ook in de middagpauze op school eten 
en drinken. 
De woensdag en donderdag zijn voor de kleuterbouw en onderbouw korte dagen met één pauze. 
 

 Kleuterbouw 

Onderbouw 
Middenbouw 
Bovenbouw  

ma, di, vr 
 

   8.30-14.15  
 
    woe, do 

 
   8.30-12.15 uur 

ma t/m vr    8.30-14.15 uur 
 

 
De eerste pauze is van         10.30 – 10.45 uur  
De tweede pauze  is van            12.15 – 12.45 uur 
 
Alle kinderen hebben gym op maandag en vrijdag.  
 
Voor- en naschoolse opvang 
Het werken met een continurooster betekent dat alle kinderen op school eten. Het toezicht in de 
middagpauze wordt door de leerkrachten verzorgd.  
Op een aantal dagen in de week is er buitenschoolse opvang, dit wordt geregeld door Berend Botje. De 
ouders regelen de opvang en de betaling daarvan zelf.   
 
Kinderopvang Berend Botje:  tel. 088-2337000  www.berendbotje.nl 

 

http://www.berendbotje.nl/


 

 

November 2022 

  

 

Di 1  

 

Wo 16  

Wo 2  Do 17  

Do 3  Vr 18 Groepsviering 

Vr 4  Za 19  

Za 5  Zo 20  

Zo 6  Ma 21  

Ma 7 Studiedag. Alle kinderen zijn vrij Di 22  

Di 8  Wo 23  

Wo 9  Do 24  

Do 10 Kijkavond  Vr 25 Viering 

Vr 11 Techniekviering/Sint Maarten Za 26  

Za 12  Zo 27  

Zo 13  Ma 28  

Ma 14  Di 29  

Di 15  Wo 30  
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Schoolverzuim 
Als uw kind door ziekte, bezoek aan tandarts of huisarts of door andere omstandigheden niet op school 
kan komen, dan kunt u dit telefonisch doorgeven. Liefst niet onder schooltijd, maar tussen 8.00 en 8.30 
uur. We gaan ervan uit dat afspraken zoveel mogelijk buiten de schooltijden gepland worden. 

Verlofregelingen inzake bijzondere omstandigheden 

Onder verlof wordt verstaan: afwezigheid in verband met bruiloft, verlof buiten de schoolvakanties, e.d.  
Indien u om een of andere reden uw vakantie moet opnemen buiten de schoolvakanties en u wilt graag 
uw kind(eren) meenemen, dan kunt u dit schriftelijk aanvragen bij de directie. Doe dit wel uiterlijk 6 
weken van te voren. Formulieren hiervoor zijn verkrijgbaar bij de groepsleerkracht van uw kind. 
Alleen wanneer er een zeer dringende reden is kan de directie u dit verlof toekennen; voor het 
zogenaamde ‘luxe verzuim’ (weekendje weg) mag van de leerplichtambtenaar geen toestemming worden 
verleend. Ongeoorloofd verzuim moet door de directie worden gemeld bij de leerplichtambtenaar. Meer 
informatie hierover staat in de schoolgids.  
 
Aanmelding en inschrijving van leerlingen 
U kunt uw kind gedurende het hele schooljaar aanmelden, maar kinderen worden doorgaans in het 
voorjaar aangemeld, nadat zij met hun ouders de school hebben bezocht.  
Kinderen zijn leerplichtig vanaf 5 jaar. Ze moeten dan ingeschreven zijn bij een basisonderwijsinstelling.  
Een kind wordt bij ons aangemeld door het invullen en ondertekenen van een aanmeldingsformulier. Na 
aanmelding wordt binnen de school besproken of wij een passende plek kunnen bieden. Pas daarna kan 
uw kind ingeschreven worden. Een kind kan maar op één school zijn ingeschreven. Komt uw kind van een 
andere basisschool, dan krijgt u van die school een uitschrijvingsbericht voor ons mee of de school stuurt 
het ons toe. In de Schoolgids staat de procedure uitvoerig beschreven.  

Kennismaking 

Kinderen kunnen worden ingeschreven in het schooljaar voordat zij 4 jaar worden, maar worden 
toegelaten op het moment dat zij 4 jaar of ouder zijn. Jongste kleuters mogen, in overleg met de 
groepsleerkracht, al voor hun vierde verjaardag drie keer een dagdeel op school komen om alvast te 
wennen. In overleg met ouders en groepsleerkracht kunnen de jongste kleuters gebruik maken van de 
mogelijkheid om halve dagen naar school te gaan, om zo rustig te beginnen. 
Voor kinderen die van een andere basisschool komen is er ook extra zorg bij aanmelding. Uitgangspunt 
voor plaatsing zijn de gegevens van de andere school. We onderzoeken zelf ook in welke groep het kind 
het beste past. Voor deze kinderen is het prettig om een keertje langs te komen voor de daadwerkelijke 
overstap.  

Uitschrijving van leerlingen 

Wanneer een kind de school verlaat krijgt de vervolgschool een bericht van uitschrijving. Bovendien krijgt 
de nieuwe school van het kind het onderwijskundig rapport. Wanneer een ouder besluit van school te 
veranderen, gaan we er vanuit dat er een gesprek met de directie en de groepsleerkracht aan vooraf is 
gegaan. 
 

 



 

 

 
December 2022 

 
 

 
 
 
 
 

Do 1  

 

Za 17  

Vr   2 Spelletjesviering Zo 18  

Za 3  Ma 19  

Zo 4  Di 20  

Ma 5  Wo 21  

Di 6  Do 22 Kerstdiner 

Wo 7 
Kinderen midden- en bovenbouw 
’s middags vrij Vr 23                         

12:15 Start 
kerstvakantie 

Do 8  Za 24 Kerstvakantie t/m 8 januari ‘23 

Vr 9  Zo 25 1e kerstdag 

Za 10  Ma 26 2e kerstdag 

Zo 11  Di 27  

Ma 12  Wo 28  

Di 13  Do 29  

Wo 14   Vr 30  

Do 15  Za 31 Oudejaarsdag 

Vr 16 Viering 
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Welkomstgesprekken 

In de week van 12 september organiseren wij voor alle ouders welkomstgesprekken. Tijdens deze 
gesprekken krijgen ouders de gelegenheid om kennis te maken met de leerkrachten en om leerkrachten 
bij te praten over relevantie zaken omtrent hun kind. Tevens worden de verwachtingen die ouders en 
school van elkaar hebben uitgesproken. Op die manier kunnen wij met elkaar het schooljaar goed starten.  
 

Rapporten en Contactavonden 

De bedoeling van het rapport is om ouders inzicht te geven in de ontwikkeling en het niveau van hun kind. 
Tweemaal per schooljaar krijgen de kinderen een rapport mee.  
Aan het begin van het schooljaar worden alle ouders uitgenodigd voor een welkomstgesprek, daarna 
worden alle ouders in februari uitgenodigd voor een 10-minutengesprek n.a.v. het rapport. 
Kleuters die na januari op school zijn gekomen krijgen alleen in juni een rapport.  
Ouders van kinderen die op enigerlei wijze een eigen programma volgen, zullen ook tussentijds op school 
op de hoogte worden gebracht over de vorderingen van hun kind.  

Huishoudelijke zaken 

Eten en drinken 

Er wordt gewerkt volgens een continurooster. Dit betekent dat de kinderen ook in de middagpauze onder 
begeleiding van de groepsleerkracht eten en drinken. U kunt hiervoor één of meerdere boterhammen 
meegeven en voor tussendoor wat fruit en drinken.  
We willen geen snoep in de broodtrommels. Let wel op de hoeveelheid die u meegeeft. Kleine eter thuis, 
kleine eter op school. Wilt u bekers, broodtrommels en tassen voorzien van de naam van uw kind?                                                                        

Hoofdluis 

Het komt af en toe voor dat er bij kinderen hoofdluis wordt geconstateerd. Kijk uw kind daarom 
regelmatig na. Mocht uw kind hoofdluis hebben, aarzel dan niet dit aan de groepsleerkracht te melden, 
zodat zo snel mogelijk maatregelen genomen kunnen worden om verspreiding tegen te gaan.  

Laarzen en skeelers 

Als uw kind op skeelers naar school gaat, wilt u dan wel schoenen meegeven? De kinderen kunnen niet 
altijd in de pauzes skeeleren en zij kunnen ook niet op skeelers naar de gym. Ook de skeelers graag uit op 
de mat i.v.m. het beschadigen van de vloer. 



 

 

                                               Januari 2023 
 

 

 

 

 
 

 
 

Zo 1 Nieuwjaarsdag 

 

Di 17  

Ma 2  Wo 18   

Di 3  Do 19  

Wo 4  Vr 20 Viering 

Do 5  Za 21  

Vr 6  Zo 22  

Za 7  Ma 23  

Zo 8  Di 24  

Ma 9  Wo 25  

Di 10  Do 26  

Wo 11  Vr 27 Techniekviering 

Do 12  Za 28  

Vr 13 Spelletjesviering Zo 29  

Za 14  Ma 30  

Zo 15  Di 31  

Ma 16 Start CITO-periode  
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Vieringen 

Verjaardagen van kinderen 

Jarig zijn is voor de jarige een groot feest. Bij een feest hoort natuurlijk een traktatie.  
In alle groepen staat een grabbelton, waar de jarige een cadeautje uit mag kiezen. Het is de bedoeling dat 
alle kinderen aan het begin van het schooljaar een cadeautje ter waarde van circa € 2,00 in de grabbelton 
stoppen. 
Is uw kind in de vakantie jarig (geweest), neem dan even contact op met de leerkracht over de dag van 
viering. Zo wordt voorkomen dat meerdere kinderen tegelijk trakteren. 
Een jarige houdt veelal een partijtje thuis. Daarvoor wordt natuurlijk niet ieder kind gevraagd. Om 
teleurstellingen te voorkomen, vinden wij het dan ook prettig als de uitnodigingen niet op school worden 
uitgedeeld.  

Verjaardagen groepsleerkrachten 

De verjaardagen van de groepsleerkrachten worden gevierd in de groep. Kort van tevoren wordt bekend 
gemaakt wanneer het feest plaats vindt.  
 
Vieringen op vrijdag 
Iedere vrijdag sluiten wij de week af met een viering. We hebben vier verschillende soorten vieringen. De 
spelletjesviering, waarbij alle kinderen door de hele school gezelschapsspelletjes met elkaar spelen. Deze 
vieringen zijn meestal na een vakantie. 
De techniekviering, waarbij kinderen in groepen in de klas aan het werk gaan met techniek. 
De groepsviering, waarbij de kinderen de week afsluiten in hun stamgroep. 
Bij vieringen op het podium zijn alle ouders en andere belangstellenden van harte welkom. De kinderen 
laten aan iedereen zien waar ze in de afgelopen weken mee bezig zijn geweest of wat ze juist nog willen 
gaan doen.  
De weeksluiting begint om 13.50 uur en is om ongeveer 14.10 uur afgelopen.  
 
 

  
  



 

 

 

Februari 2023 
 
 
 
 

   
 

                     
 

Wo   1 Alle kinderen om 12:15 uur vrij 

 

Wo 15  

Do 2  Do 16  

Vr 3 Rapporten mee/Groepsviering Vr 17 Techniekviering  

 Za 4  Za 18  

 Zo 5  Zo 19  

Ma 6 Week van 10-minutengesprekken Ma 20  

Di 7  Di 21  

Wo 8  Wo 22  

Do 9  Do   23  

Vr 10 Viering Vr 24 Groepsviering  

Za 11  Za 25 Voorjaarsvakantie 

Zo 12  Zo 26  

Ma 13  Ma 27  

Di 14  Di 28  
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Lichamelijke opvoeding   

De kleuterbouw gymt in het speellokaal of buiten. Binnen gymmen de kinderen met gymschoenen. De 
gymschoenen blijven op school, omdat de kinderen die iedere dag nodig kunnen hebben. De 
gymschoenen van de kleuters worden op school bewaard in een groepstas, het is wel handig om de 
schoenen van een naam te voorzien. 
 
De onder, midden- en bovenbouw maken gebruik van de sportzalen van De Dars. 

Gymtijden 
Alle groepen gymmen op maandag en vrijdag.  

 
De kinderen mogen niet in hun dagelijkse kleding gymmen. Een sportbroekje met shirt of gympak is het 
meest geschikt en uiteraard moeten gymschoenen worden gedragen (veiligheid en hygiëne). In verband 
met overvolle kapstokken en hygiëne moeten de kinderen hun gymtassen weer mee naar huis nemen in 
plaats van deze op school te laten hangen. 
  
In principe gymmen alle kinderen mee, als uw kind om een zeer dringende reden niet mee mag gymmen, 
kunt u dit meedelen aan de groepsleerkracht.  

Ongelukjes op school, medicijngebruik, diëten 

Als een kind zich bezeert onder schooltijd, proberen we dit zoveel mogelijk zelf af te handelen. Bij 
ernstiger gevallen schakelen we zo snel mogelijk de ouders van het betreffende kind in. Is de huisarts en 
tandarts van uw kind op school bekend? 
Als uw kind een dieet (bijvoorbeeld een lactosevrij dieet) moet volgen, willen wij hiervan graag op de 
hoogte gesteld worden, evenals van eventueel medicijngebruik.  
 
Er geldt op school een protocol medicijngebruik waarin o.a. de verantwoordelijkheid van leerkracht en 
ouder daaromtrent staat beschreven. 

Schoolarts 

Kinderen die 5, 10 of 11 jaar zijn worden door de schoolarts onderzocht. De ouders krijgen hierover via 
de school tijdig bericht van de GGD.  

 

  



 

 

Maart 2023 
       

 
 
                     
 

Wo 1 Voorjaarsvakantie 

 

Vr 17 Viering 

Do 2  Za 18  

Vr 3  Zo 19  

Za 4  Ma 20  

Zo 5  Di 21  

Ma 6  Wo 22  

Di 7  Do 23  

Wo 8  Vr 24 Techniekviering  

Do 9  Za   25  

Vr 10 Spelletjesviering  Zo 26  

Za 11  Ma 27  

Zo 12  Di 28  

Ma 13  Wo 29  

Di 14  Do 30  

Wo 15 Studiedag. Alle kinderen zijn vrij Vr 31 Groepsviering  
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Schoolvakanties, studiedagen, extra vrije dagen 

Herfstvakantie:  ma 17 oktober t/m vr 21 oktober 2022 
Kerstvakantie:  ma 26 december 2022 t/m vr 6 januari 2023 
Voorjaarsvakantie:   ma 27 februari 2023 t/m vr 3 maart 2023     
Pasen:  ma  10 april 2023  
Meivakantie:  ma 24 april 2023 t/m vr 5 mei 2023 
Hemelvaart:  do 18 mei 2023       
Pinksteren:  ma 29 mei 2023 
Zomervakantie:  ma 24 juli 2023 t/m 1 september 2023 
  
 
Studiemiddagen, 12.15 uit:  wo 7-12-2022, wo 1 februari 2023, wo 5-07-2023 
Overige vrije middagen: vr 21 december 2022, vr 21 juli 2023 
Studiedag:         do 22-09-2022, ma 7-11-2022, wo 15-03-2023 vr 7-04-2023 en  
  di 20-06-2023   
Leerlingvrije dag: de kleuterbouw en onderbouw hebben op maandag 10 oktober een vrije dag. 
 
Eventuele wijzigingen worden via de nieuwsbrief bekend gemaakt. 
 
 
Kamp 

Vanaf de middenbouw gaan alle kinderen op kamp. Het kamp is bedoeld om de saamhorigheid binnen de 
groep en de school te vergroten. De ervaring heeft ons geleerd dat dit enorm ondersteunend is voor ons 
pedagogisch klimaat en de groepsprocessen. 
Dit jaar is het kamp op 12, 13 en 14 oktober 2022. De bestemming is ‘Het Zeehuis’ in Bergen aan Zee.                                                      

Schoolreisje onderbouw 

De kleuterbouw en onderbouw gaan op schoolreis, de exacte datum volgt nog.  
 
Speelveld 
In de zomermaanden kan bij droog weer tijdens de middagpauzes, ook gebruik worden gemaakt van het 
speelveld naast de school. Een kind moet minimaal het zwemdiploma A bezitten om op het veld te spelen.                                        

 

  



 

 

 
April 2023 

 

        
 
 

Za 1   Zo 16  

Zo 2   Ma 17  

Ma 3   Di 18  

Di 4   Wo 19  

Wo 5   Do 20  

Do 6   Vr 21 Techniekviering 

Vr 7 
Goede vrijdag, alle kinderen zijn 
vrij  Za 22 Meivakantie 

Za 8   Zo 23  

Zo 9 1e Paasdag  Ma 24  

Ma 10 2e Paasdag  Di 25  

Di 11   Wo 26  

Wo 12   Do 27 Koningsdag 

Do 13   Vr 28  

Vr 14 Viering  Za 29  

Za 15   Zo 30  
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Bijdragen voor het schooljaar 

Ouderbijdrage 

De vrijwillige ouderbijdrage is per kind  €  20,00 
Als uw kind na 1 januari op school komt dan is de bijdrage                                     €      10,00 

 

Schoolreisje onderbouw 

De bijdrage voor het kleuterreisje is per kind vastgesteld op  €  15,00 

Kamp 

Het kampgeld voor de onderbouw bedraagt per kind     €  55,00 
 
 
Girorekeningen 
Ouderraad:  
NL38INGB0009444226 t.n.v. Ouderraad Dijkwerkers, Wervershoof 
 
 
 
                                                              
                                

 

 

 

 

 

 

   

 



 

 

Mei 2023 

              

 

Ma 1 Meivakantie  Wo 17  

Di 2   Do 18 Hemelvaart 

Wo 3   Vr 19 Alle kinderen zijn vrij 

Do 4 Dodenherdenking  Za 20  

Vr 5 Bevrijdingsdag  Zo 21  

Za 6   Ma 22  

Zo 7   Di 23  

Ma 8   Wo 24  

Di 9   Do 25  

Wo 10   Vr 26 Viering 

Do 11 Schoolfotograaf  Za 27  

Vr 12 Spelletjesviering  Zo 28 Pinksteren 

Za 13   Ma 29 Pinksteren 

Zo 14    Di 30 Start CITO-periode 

Ma 15   Wo 31  
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Namen en adressen 

   

Schoolbestuur 

Openbaar Onderwijs Present 
De Middend 104-108 
1613 KZ Grootebroek 
Contactpersonen: mw. V. Ruiter / mw. B. Venema 
Tel. 0228-523857 
E-mail: . info@openbaaronderwijspresent.nl 
 

Leerplichtambtenaar 

Mw. R. Bloemsma 
Dick Ketlaan 21   Postbus 45 
1687 CD Wognum  1687 ZG Wognum 
0229-856000   leerplicht@medemblik.nl 
 
Inspectie van het Onderwijs 
info@owinsp.nl  
www.onderwijsinspectie.nl  
Vragen over onderwijs:   0800-8051 (gratis) 
Meldpunt vertrouwensinspecteurs    0900-1113111 (lokaal tarief) 
 

 
 
 
 
 
 

mailto:info@openbaaronderwijspresent.nl
mailto:info@owonsp.nl
http://www.onderwijsinspectie.nl/


 

 

                 
                   Juni 2023 

 
 

                                              

 
 
 

Do 1   Vr 16 Viering 

Vr 2 Groepsviering   Za 17  

Za 3   Zo 18  

Zo 4   Ma 19 Rapporten mee 

Ma 5   Di 20 
Studiedag. Alle kinderen zijn 
vrij 

Di 6   Wo 21  

Wo 7   Do 22  

Do 8   Vr 23 Spelletjesviering  

Vr 9 Techniekviering ( uitloop )  Za 24  

Za 10   Zo 25  

Zo 11   Ma 26  

Ma 12   Di 27  

Di 13   Wo 28  

Wo 14   Do 29   

Do 15   Vr 30 Groepsviering 

https://amxprd0610.outlook.com/owa/attachment.ashx?attach=1&id=RgAAAACIWVWTqQlwTIC4/s0f2Dh5BwBIvkJevYzfSIvKV8x9+5UEAAAArk2JAABIvkJevYzfSIvKV8x9+5UEAABVn2WnAAAJ&attid0=BAAAAAAA&attcnt=1
https://amxprd0610.outlook.com/owa/attachment.ashx?attach=1&id=RgAAAACIWVWTqQlwTIC4/s0f2Dh5BwBIvkJevYzfSIvKV8x9+5UEAAAArk2JAABIvkJevYzfSIvKV8x9+5UEAABVn2WnAAAJ&attid0=BAAAAAAA&attcnt=1
https://amxprd0610.outlook.com/owa/attachment.ashx?attach=1&id=RgAAAACIWVWTqQlwTIC4/s0f2Dh5BwBIvkJevYzfSIvKV8x9+5UEAAAArk2JAABIvkJevYzfSIvKV8x9+5UEAABVn2WnAAAJ&attid0=BAAAAAAA&attcnt=1


 

 

 

 
 

  



 

 

Juli 2023 
 

 

 
 
 

 

Za 1  

 

Ma 17  

Zo 2  Di 18  

Ma 3  Wo 19  

Di 4  Do 20  

Wo 5 
Midden en bovenbouw ’s middags 
vrij Vr 21 Eindfeest 

Alle kinderen 
12:15 vrij 

Do 6  Za 22 
Start zomervakantie t/m 3 
september 

Vr 7 Viering Zo 23  

Za 8  Ma 24  

Zo 9       Di 25  

Ma 10  Wo 26  

Di 11  Do 27  

Wo 12  Vr 28  

Do 13  Za 29  

Vr 14 Groepsviering  Zo 30  

Za 15   Ma 31  

Zo 16   



 

 

  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


