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Samen leven,
samen werken,
samen leren

Welkom
CBS Willem-Alexander
Oranjestraat 2
7753 TK Dalerpeel
0524 - 57 19 56
info@waschooldp.nl
www.waschooldp.nl

Beste ouders en verzorgers,
Daar is ‘ie dan: Onze nieuwe schoolkalender. U vindt in onze schoolkalender alle belangrijke en
praktische informatie die u over CBS De Willem-Alexanderschool moet weten. Het bevat o.a.
de data van activiteiten die al voor de start van het schooljaar bekend waren. Het kan natuurlijk
voorkomen dat een datum gewijzigd wordt, of een activiteit toegevoegd. Veel alledaagse zaken
worden ook gedeeld op andere manieren. Denk aan de tweewekelijkse nieuwsbrief, de website
van de school, de schoolgids en klasbord.
De ouders van peuterspeelzaal ‘t Hummelhoes krijgen deze kalender ook, omdat we voor
peuterspeelzaal ‘t Hummelhoes dezelfde vrije dagen aanhouden als voor de school.

Alle schoolse zaken die jaarlijks niet of nauwelijks veranderen staan in onze schoolgids die u
op onze website: www.waschooldp.nl kunt vinden. Informatie over onze schoolvereniging FIERS
staat op de website www.fiers.nu.
Mede namens het team wens ik iedereen een goed en leerzaam schooljaar toe.

Carolina Camies
Directeur

Wij zijn Fiers
Trots op Talent

CBS Willem-Alexander is onderdeel van FIERS, de overkoepelende vereniging voor
Protestants Christelijke Scholen in de Gemeente Coevorden.

Onze ambitie en visie
We gaan voor excellente scholen. Dit zijn scholen die naar de beoordeling van de onderwijsinspectie hoogwaardig onderwijs bieden. Zelf hebben wij uiteraard ook een eigen visie daarop.

Schoolvereniging
FIERS is de naam van de vereniging, voorheen VPCBO. FIERS is afgeleid van het Engelse Force;
kracht. Wij staan samen als vereniging krachtig in de samenleving. Ook staat FIERS voor het
Drentse fier, wat trots betekent. Want trots zijn we op al onze leerlingen.

Over FIERS
FIERS is de overkoepelende vereniging voor Protestants Christelijke scholen in de Gemeente
Coevorden. Onze scholen hebben hun krachten gebundeld om te kunnen excelleren.
De Christelijke identiteit is richtinggevend voor de normen en waarden van waaruit we
handelen. Wij bieden kinderen een veilige en uitdagende leergemeenschap waar ieder kind
zich persoonlijk kan ontwikkelen en naar het volle vermogen kan leren.

Met excellente scholen bedoelen wij scholen met de volgende kenmerken:
• We bieden een veilige leeromgeving.
• Ieder kind kan zich maximaal ontplooien op zijn eigen niveau.
• Leerlingen en ouders worden gezien.
• Ouderparticipatie is vanzelfsprekend.
• Medewerkers werken vanuit passie en vakmanschap.
• Leerlingen kunnen meedenken en -beslissen over zaken die hen direct aangaan.
Zo kan uw kind zich ontwikkelen tot een kritisch denker met een onderzoekende houding,
zich bewust van zijn of haar omgeving met een sterk verantwoordelijkheidsgevoel.

Visie en missie
Logo

de wereld kan wijzen. Iets meer naar rechts zien wij de kerk
en het kruis als symbool van geloof en vertrouwen. Ook

De grote keramische vogel is het logo
van CBS Willem-Alexander, waarin gegevens
en symbolen zijn verwerkt:

vanuit de kerk loopt via het kruis de weg naar de wereld
als symbool van het geloof, dat ook het kind de weg naar
de poort van de wereld wijst. Onderaan, rechts van de kerk
staat de school bij de bomen als symbool van de school die
het kind ook de weg kan wijzen. De vissen in de staart en

De mensen aan de linkerkant geven elkaar de hand als sym-

vleugel staan symbool voor geloof en vertrouwen. De veren

bool van eenheid en gemeenschapszin. Vanuit dit groepje

in de middenpartij zijn eigenlijk handen die gemeenschapszin

mensen loopt een brede weg naar de poort van de wereld

symboliseren. Boven de kerk staan een aantal huizen als

als symbool van de gemeenschap die het kind de weg naar

symbool van de samenleving.

Hier staan we voor
Missie: De Willem-Alexanderschool staat voor een leerrijke omgeving, zowel binnen als
buiten de school. We spelen in op wat er buiten de school gebeurt en zetten ons leren binnen
de school in voor een beter buiten….
Visie: Zorg voor elkaar, begrip, respect en plezier vormen de basis om te komen tot een
goede ontwikkeling op De Willem-Alexanderschool.
Het team voelt verantwoordelijkheid voor de school en haar omgeving en is een toegevoegde
waarde voor leerlingen, ouders, gezin en het dorp.

Samen leren
Kennisoverdracht staat centraal. De WA-school wil dat de leerlingen zoveel mogelijk leerstof
tot zich nemen en streeft ernaar leerlingen zo hoog mogelijk uit te laten stromen.
Het basisaanbod van de WA-school is goed.

Samen leven
We helpen leerlingen te worden wie ze kunnen zijn. We helpen leerlingen hun talenten te
ontwikkelen. We verruimen de wereld van de leerlingen in ontmoeting met anderen.
We bereiden leerlingen voor om op volwaardige wijze deel te kunnen nemen aan de samenleving. We bereiden leerlingen voor om hun eigen waardevolle bijdrage te kunnen leveren aan
de samenleving. Leerlingen zien welke betekenis hun leren heeft voor de samenleving. Dit kan
een positieve invloed hebben op de motivatie van leerlingen. Zij weten waarom zij iets leren.

Samen werken
We helpen leerlingen hun talenten te ontwikkelen. We leren de leerlingen ontwikkelde
vaardigheden te benutten in de ontmoeting met anderen. We zetten in op coöperatieve werkvormen waarbij we leerlingen belangrijke vaardigheden aanleren die ze nodig hebben voor een
levenlang leren.

C.B.S. Willem-Alexander is een samenlevingsgerichte school met als motto:
‘samen leren, samen leven, samen werken’.

Personeel
Carolina Camies
Directeur
dinsdag en donderdag

Inge Huizing
Leerkracht
Groep 7/8

Marjolein Zandstra
Intern begeleider
dinsdag

Romana Soppe
Onderwijsassistent

Tanja Hamhuis
Leerkracht
Groep 1/2

Michon vd Weide
Leerkracht
Groep 3/4

Alette Beenen
Leerkracht
Groep 3/4

Marijke Donderwinkel
Leerkracht
Groep 5/6

Roel van der Waal
Leerkracht
groep 7/8

Marjolein Wotersom
Onderwijsassistent

Janny Hummel
Onderwijsassistent en
pedagogisch medewerker
peuterspeelzaal
‘t Hummelhoes

Sylvia Stevens
Pedagogisch medewerker
peuterspeelzaal
‘t Hummelhoes

Evelyn Bouwknegt
Gymdocent

Agnes Snippe
Muziekdocent

Commissies & Raad
Activiteitencommissie
Het doel van de schoolkring is:
1 Onderhouden en verbeteren van het
contact tussen school en ouders.
2 Een bijdrage leveren aan en een serieuze
gesprekspartner zijn in de (brede)
identiteitsontwikkeling van de school.
3 Een klankbord zijn bij de ontwikkeling van
het schoolbeleid.

Schoolkring
De schoolkring is een belangrijk orgaan van betrokken ouders. Ze vormen een klankbordgroep
en waarborgen daarmee de ouderbetrokkenheid bij de school. De medezeggenschapsraad
is het formele orgaan binnen de schoolkring. Deze adviseert en stemt al dan niet in met het
schoolbeleid. Ouders en personeel hebben op deze manier invloed op het schoolbeleid.

Medezeggenschapsraad (MR)
De medezeggenschapsraad (MR) is ingesteld om op democratische wijze ouders en personeel
inspraak te geven in het onderwijs. Een MR op school is wettelijk verplicht en bestaat uit een

De activiteitencommissie bestaat uit een
oudergeleding die door ouders gekozen is en een
personeelsgeleding. De activiteitencommissie mag
als contactadres voor ouders werken, waarbij de
activiteitencom|missie ook contact met de medezeggenschapsraad onderhoudt.
In overleg met het team helpt de activiteitencommissie bij diverse activiteiten zoals schoolfeesten,
schoolreisjes, ouderavonden en sportevenementen.

oudergeleding en een personeelsgeleding. De rechten en plichten van de medezeggenschapsraad staan in ‘de Wet Medezeggenschap op Scholen’ verwoord. Zaken waarvoor de MR een
instemmings- of adviesbevoegdheid heeft, zijn het vaststellen of wijzigen van het schoolplan,
de formatie, het vakantierooster en andere beleidsmatige zaken.

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)
De GMR is, net als de MR, een wettelijk verplichte geleding die adviesrecht en instemmingsrecht heeft over het beleid van de scholenvereniging FIERS volgens een vastgesteld reglement.
Van elke school hebben twee leden, een ouder en een teamlid, zitting in de GMR.

Tijden & vakanties
Uitstroom
Voortgezet onderwijs

Schooltijden
Groep 1/4

woensdag- en vrijdagmiddag vrij

Groep 5/8

woensdagmiddag vrij

Vakanties en vrije dagen
Herfstvakantie

10 oktober t/m18 oktober 2020

Kerstvakantie

19 december 2020 t/m 3 januari 2021

Voorjaarsvakantie

20 februari t/m 28 februari 2021

Verenigingsdag Fiers

6 april 2021

Pasen

4 en 5 april 2021

Koningsdag

27 april 2021

Meivakantie

1 mei t/m 15 mei 2021

Hemelvaart+ vrije dag

13 en 14 mei 2021

Schooltijden en continurooster

Pinksteren

23 en 24 mei 2021

De kinderen gaan van 8.30 uur tot 14.30 uur naar school.
De school heeft een semi-continurooster, alle kinderen eten
op school. Ze hebben pauze van 10.15 uur tot 10.30 uur
en van 12.00 uur tot 12.30 uur.

Zomervakantie

10 juli t/m 22 augustus 2021

Aantal
leerlingen

VMBO BL

1

VMBO BL t/m VMBO KL

2

VMBO KL t/m VMBO TL

1

VMBO TL

1

VMBO TL t/m HAVO

1

HAVO

1

HAVO t/m VWO

1

Groepsindeling
Groepen

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Schooltijden

Groep 1, 2

Juf Tanja

Juf Tanja

Juf Tanja

Juf Tanja

Juf Tanja

Voor alle groepen gelden dezelfde schooltijden.

Groep 3, 4

Juf Alette

Juf Alette

Juf Michon

Juf Michon

Juf Michon

Groep 5, 6

Juf Marijke

Juf Marijke

Juf Marijke

Juf Marijke

Juf Marijke

Groep 7, 8

Meester Roel

Meester Roel

Juf Inge

Juf Inge

Meester Roel

Juf Marjolein Woltersom en juf Romana Soppe zijn als onderwijs assistent werkzaam op de Willem-Alexanderschool.

Gesprekken
Ouders kunnen op elk moment een extra
gesprek aanvragen met een leerkracht

Er zijn leerkracht - kindgesprekken in oktober,
februari en juni van het schooljaar

Gesprekken

Voor de kinderen van groep 2, 4, 6 en 8 wordt een vrijwillige gespreksronde gehouden.
De ouders of leerkracht geven aan dat zij een gesprek willen. Als er geen reden is, vindt er
geen gesprek plaats.

In een schooljaar doorlopen we de volgende gesprekscyclus met ouders en kinderen. Het is
heel belangrijk dat ouders weten, dat zij op ieder moment een extra gesprek met de leerkracht
kunnen aanvragen. De leerkrachten zullen ook zelf initiatief nemen tot een gesprek als daar
reden voor is.

• Kindgesprekken: In februari gaat de leerkracht in gesprek met ieder kind.

• Tweede week na de zomervakantie: Vertelgesprekken. Ouders maken hun verwachtingen
bekend aan de leerkracht. Van groep 5 t/m 8 zijn de kinderen hierbij aanwezig.

• Portfoliogesprek: Voor de voorjaarsvakantie is er een portfoliogesprek over de ontwikkeling
van het kind. Van groep 5 t/m 8 zijn de kinderen hierbij aanwezig.

• Kindgesprekken: In oktober gaat de leerkracht in gesprek met ieder kind.

• Kindgesprekken: In juni gaat de leerkracht in gesprek met ieder kind.

• Huisbezoeken en gesprekken: Vanaf de herfstvakantie gaan de leerkrachten op huisbezoek
bij de kinderen uit groep 1, 3, 5 en 7.

• Portfoliogesprekken. Voor de zomervakantie is er een portfoliogesprek over de ontwikkeling
van het kind. Van groep 5 t/m 8 zijn de kinderen hierbij aanwezig.e schoolgids.

Aanmelden & Peuterspeelzaal
‘t Hummelhoes is open op dinsdag-,
woensdag- en vrijdagmorgen van
8.15 uur - 12.15 uur. Inloop tot 8.30 uur
en ophalen vanaf 12.00 uur.

Voor meer informatie en aanmelding kan
contact opgenomen worden met de school.

Peuterspeelzaal ’t Hummelhoes
De peuterspeelzaal is een belangrijke stap in het leven van uw kind. Als SKKC willen wij er alles
aan doen om deze stap zo goed mogelijk te laten verlopen.

Ontwikkelen: In de leeftijd van 2 tot 4 jaar maken kinderen een grote ontwikkeling door. Ieder
kind doet dit op zijn eigen wijze en in zijn eigen tempo. De peuterspeelzaalleidsters sluiten aan
bij de ontwikkeling van ieder individueel kind en stimuleren deze ontwikkeling.

Ontmoeten: De kinderen ontmoeten op ‘t Hummelhoes veel andere kinderen. Ze leren samen
spelen in een veilige omgeving. Door samen te spelen leert uw kind rekening te houden met
anderen. Ook ontmoet uw kind de pedagogische medewerkers.

De leidsters bieden een programma aan dat voldoet aan de eisen voor Voor- en Vroegschoolse
Educatie (VVE). Kinderen met een VVE-indicatie kunnen daardoor ook terecht bij peuterspeelzaal ‘t Hummelhoes.

Ontdekken: Een kind is elke dag bezig met het ontdekken van de wereld om zich heen. Dit doet
de peuter op heel veel verschillende manieren: door te praten, te luisteren, te lachen, te kijken,
te tekenen, te plakken, te bouwen, te rennen en ga zo maar door. Het peuterspel is hierbij heel
belangrijk, want spelen is leren.

Aanmelden/inschrijven
Ouders kunnen hun kinderen vanaf hun derde verjaardag aanmelden/inschrijven bij de school
door contact op te nemen met de directeur. Ze kunnen bij haar terecht voor informatie over
het onderwijsaanbod, een rondleiding of hun specifieke vragen stellen.
Voor hun vierde verjaardag mogen de kinderen vijf dagdelen komen proef draaien.

Afmelden
Extra verlof voor vakantie

Volgens de Leerplichtwet mag alleen buiten
de officiële schoolvakanties vrij worden gegeven
als door de aard van het beroep van één van
de ouders het gezin niet ten minste twee weken
tijdens de schoolvakanties met vakantie kan.

Melding ziekte en absentie
Als een kind ziek is of om andere redenen niet op school of later komt, dan moet de school
voor aanvang van de lessen telefonisch of schriftelijk op de hoogte worden gebracht. Als een
kind zonder berichtgeving niet op school is, dan nemen we contact op met de ouders.
De groepsleerkracht neemt contact op voor het brengen van een bezoekje als ziekte langer
duurt dan een week. Bij ziekenhuisopname volgt in overleg een ziekenhuisbezoekje. Het is
mogelijk dat zieke kinderen thuis werk van school doen.

Schoolverzuim
In de Leerplichtwet is vastgelegd dat ieder kind vanaf 5 jaar naar school moet. Het is de taak
van de ouders ervoor te zorgen dat hun kind iedere dag naar school gaat. Bij geregeld terugkerende absentie wordt contact met de ouders opgenomen om het te bespreken. Ouders

kunnen door de leerplichtambtenaar worden aangesproken en er kan een proces-verbaal
worden opgemaakt. De school is wettelijk verplicht om niet toegestaan verzuim te melden aan
de leerplichtambtenaar. Voor het verkrijgen van verlof moet altijd tijdig contact worden
opgenomen met de directeur van de school

Buitengewoon verlof
Soms zijn er omstandigheden waarvoor kinderen buitengewoon verlof krijgen.
Hiervoor zijn regels opgesteld en deze gelden alleen als er sprake is van:
• Bepaalde religieuze feestdagen;
• De onmogelijkheid in schoolvakanties met vakantie te gaan;
• Andere gewichtige omstandigheden, zoals een begrafenis, huwelijk van familie,
gezinsuitbreiding en verhuizing.

Schoolontwikkeling
PAD (Programma Alternatieve
Denkstrategieën)

Waarom werken wij met PAD?

(of makkelijker gezegd: Proberen Anders te Denken)
Op de Willem-Alexanderschool vinden wij sociaal en
emotioneel leren net zo belangrijk voor de ontwikkeling en

Je mag alles denken
Je mag alles voelen
Je mag alles willen
Je mag niet alles doen
Je mag niet alles zeggen

prestaties van leerlingen en een leven lang leren als cognitieve vaardigheden. Wij vinden het belangrijk dat onze
leerlingen handvatten krijgen om om te gaan met moeilijke
situaties in hun persoonlijke en schoolse leven door hen
levensvaardigheden aan te leren. Met behulp van PAD
zorgen wij voor een helder pedagogisch klimaat waarin
gewenst gedrag wordt vastgesteld, geoefend en beloond.

Met PAD werken we aan de volgende doelen:
Kinderen krijgen meer inzicht in hun eigen gevoelens en kunnen zichzelf en anderen beter begrijpen.
Kinderen kunnen over hun gevoel praten met anderen.
Kinderen kunnen rustig nadenken en hun eigen problemen oplossen.
Kinderen kunnen zich verantwoordelijk gedragen.
Kinderen kunnen beter en effectiever leren op school.

Zelfcontrole: Met behulp van een verhaal over een schildpadje, dat door zijn manier van
reageren vaak in de problemen komt, leren de kinderen dat er een ‘nadenkmoment’ is bij
moeilijke situaties. Om na te kunnen denken, moet je eerst rustig worden. Een hulpmiddel
voor de kinderen is de Schildpadmethode: ze leren zich even in zichzelf terug te trekken door
te ‘padden’. We maken dit visueel door gebruik te maken van de kleuren rood, oranje, groen.
Rood is ‘Stop!’, Oranje is ‘Wat is er en wat kan ik eraan doen?’ En groen is: ‘Probeer het uit’.
In de school en in de klassen vind je dit terug in de PAD-plekken.

Centraal in PAD staan de volgende vier thema’s:
Zelfbeeld: Ieder kind is uniek. De leerkracht en kinderen geven elkaar en zichzelf complimenten.
Op deze manier staan kinderen positief in de belangstelling. Gevoelens van eigenwaarde en
competentie zijn van groot belang voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen, maar
ook voor hun schoolprestaties. Wanneer kinderen het gevoel hebben gewaardeerd te worden en
vertrouwen hebben in zichzelf, zijn ze vaak beter in staat tot goed gedrag in de klas. Bovendien zullen
kinderen die zelfvertrouwen hebben en zich op school prettig voelen, gemotiveerder zijn en met
meer doorzettingsvermogen willen leren.

Emoties: Gevoelens zijn belangrijke signalen. Die informatie moet je niet negeren, want het
helpt je om grip te krijgen op de situatie. Emoties en gedrag horen bij elkaar, maar zijn wel
twee verschillende dingen. Je boos voelen is in orde, maar over de manier waarop je je boos
zijn uit moet je goed nadenken.
Problemen oplossen: Leerlingen zijn naar mate zij ouder worden meer en meer verantwoordelijk voor de keuzes die zij maken. Kinderen leren welke oplossingen er te verzinnen zijn,
hoe zij de ‘beste oplossing’ kiezen en hoe ze deze vervolgens kunnen toepassen. Zij leren van
te voren te bedenken wat de gevolgen zijn van hun gekozen oplossing.

Ouderbijdrage
Overmaken ouderbijdrage

Vanaf het begin van het schooljaar kan het geld
worden over gemaakt. Er komt ook een oproep
in de nieuwsbrief te staan.
De ouderbijdrage kan overgemaakt worden
naar IBAN NL89RABO0358310342 van de
Rabobank o.v.v. ouderbijdrage en de na(a)m(en)
van de kind(eren).

We vragen ouders/verzorgers om een vrijwillige ouderbijdrage voor de kosten die niet door
de overheid worden vergoed, zoals Sinterklaas, kerstvieringen, schoolreisjes, kamp, culturele
uitstapjes en sportdagen en toernooien. Met deze activiteiten bieden we de kinderen een
plezierige schooltijd. Zonder de vrijwillige ouderbijdrage kunnen we de activiteiten niet
organiseren.
Het innen van de vrijwillige bijdrage valt onder een wettelijke regeling, waarbij de ouders
een schriftelijke overeenkomst sluiten met de school. Deze overeenkomst is een jaar geldig
en moet voldoen aan een aantal eisen:
• een specificatie van de gelden,
• de vermelding dat het om een vrijwillige bijdrage gaat,
• de mogelijkheid om slechts voor bepaalde voorzieningen te betalen,

• de verplichting tot betaling na ondertekening van de overeenkomst,
• een reductie- en kwijtscheldingsregeling en wat deze inhoudt.
De ouderbijdrage is voor het schooljaar 2020/2021 vastgesteld op e 45,- per schoolgaand
kind. Voor kinderen die in de loop van het jaar op school komen, wordt naar verhouding
betaald.
Van 1 augustus tot 1 januari

e 45,00

Van 1 januari tot 1 april

e 40,00

Van 1 april tot 1 augustus

e 35,00 (na het schoolreisje: in overleg)

Augustus 2020
maandag

dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag

zaterdag/zondag

3

4

5

6

7

8/9

33

10

11

12

13

14

15/16

34

17

18

19

20

21

22/23

27

28

29/30

4

5/6

32

35

36

• Startactiviteit:
Trots op talent

• Luizencontrole

24

• Klassekids

25

26

• Rekenen in de
dorpswinkel gr 7-8

• Opening fitness
Dalerpeel

31

1

2

3

September 2020
36

37

38

39

40

maandag

dinsdag

31
• Toetsweek (optioneel)
Dorpswinkel gr 7-8

1
• Maandopening
• Klassekids

7
• Toetsweek

8

14

21

vrijdag

zaterdag/zondag

4

5/6

11

12/13

17

18

19/20

24

25

26/27

1

2

3/4

3
• Nieuwsbrief

9

• Peutergym
9.00-10.00 uur

10

• GMR

15

• Open dag
‘t Hummelhoes

16

• Prinsjesdag
• Schoolkring

• Nieuwsbrief
• Klassekids

22

23

• Dorpswinkel gr 7-8

• Klassekids

28
• Dorpswinkel gr 5-6

donderdag

2
• Oudercommissie
peuterspeelzaal

• Kinderraad

• Toetsweek
• Ledenraad 19.30 uur

woensdag

29

30

Oktober 2020
40

41

42

43

44

maandag

dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag

zaterdag/zondag

28

29

30

1

2

3/4

8

9

10/11

• Nieuwsbrief
• Klassekids

5
• Dorpswinkel gr 5-6

6
• Portfoliogesprekken

12
• Herfstvakantie

• Portfoliogesprekken

13
• Herfstvakantie

19
• Start NME project
Paddenstoelen

14
• Herfstvakantie

20

15

21

16
• Herfstvakantie

22

17/18
• Herfstvakantie

23

24/25

30

31/1

• Nieuwsbrief
• Klassekids

27
• Kinderraad

• Herfstvakantie

• Herfstvakantie

• Luizencontrole

26
• Dorpswinkel gr 5-6

7

28
• SPP gr 7-8
Iedereen is anders

29
• Klassekids

• Peutergym 9.00-10.00 u
• DNV Discovery gr 8
(13.30-15.00 uur)
• NME paddenstoelen
afsluiting

November 2020
45

46

47

48

49

maandag

dinsdag

2

woensdag

3

donderdag

4

zaterdag/zondag

6

7/8

13

14/15

20

21/22

27

28/29

4

5/6

5

• Dorpswinkel gr 3-4

• Dag van de techniek
gr 7 De Nieuwe Veste

9

10

16
• Dorpswinkel gr 3-4

11
• Sint Maarten

• GMR
• Schoolkring
• Klassekids

• Margedag i.v.m.
Ganzenmarkt
leerlingen + peuterspeelzaal vrij

17

12
• Nieuwsbrief

18

• DNV Discovery gr 8

19
• De Nieuwe Veste
Discovery gr 8

• Informatieavond
De Nieuwe Veste
19.00 uur voor gr 7+8
(en ouders)

23

24

• Dorpswinkel gr 3-4

25
• Oudercommissie
peuterspeelzaal

30
• Dorpswinkel gr 1-2

vrijdag

1

26
• Nieuwsbrief
• Klassekids

2

• De Nieuwe Veste
Discovery gr 8

3

December 2020
49

50

51

52

53

maandag

dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag

zaterdag/zondag

30

1

2

3

4

5/6

• Sinterklaasfeest
• Gr 5-8 14.30 uur vrij

7
• Dorpswinkel gr 1-2

8
• Kinderraad

14

15

11

12/13

16

17

18

19/20

• Kerstviering

21
• Kerstvakantie

10
• Nieuwsbrief
• Klassekids

• K&C Wakker gr 4/5
• Dorpswinkel gr 1-2

22
• Kerstvakantie

28
• Kerstvakantie

9

• Sinterklaas

23
• Kerstvakantie

29
• Kerstvakantie

• Kerstvakantie

24
• Kerstvakantie

30
• Kerstvakantie

25
• Kerstvakantie
• 1e Kerstdag

31
• Kerstvakantie
• Oudjaarsdag

26/27
• Kerstvakantie
• 2e Kerstdag (za)

1
• Kerstvakantie
• Nieuwjaarsdag

2/3
• Kerstvakantie

Januari 2021
53

1

2

3

4

maandag

dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag

zaterdag/zondag

28

29

30

31

1

2/3

• Kerstvakantie

• Kerstvakantie

4
• Nieuwjaarsborrel
• Dorpswinkel gr 7-8

• Kerstvakantie

5

• Kerstvakantie

6

• Schoolkring
• Luizencontrole

11

12

7

8

9/10

13

14

15

16/17

21

22

23/24

28

29

30/31

• Beroepskeuzemarkt

18

19

• Toetsweek optioneel

20

26
• Beroepskeuzemarkt

• Peutergym
9.00-10.00 uur

• Nieuwsbrief

• Start Nationale
Voorleesdagen
• Voorleesontbijt

25

• Kerstvakantie

• Nieuwsbrief

• Dorpswinkel gr 7-8
• Beroepskeuzemarkt
opening

• Toetsweek

• Kerstvakantie

27
• Brandweerlessen
+ ontruimingsoefening
• Open dag De Nieuwe
Veste gr 7+8
(en ouders)

• GMR
• Beroepskeuzemarkt
sluiting

Februari 2021
5

6

maandag

dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag

zaterdag/zondag

1

2

3

4

5

6/7

11

12

13/14

19

20/21

• Toetsweek

• Oudercommissie
peuterspeelzaal

8
• Dorpswinkel gr 7-8

9
• K&C Meneer B vliegt
naar de maan gr 3/4

7

15

8

22

• Nieuwsbrief

10
• SPP gr 7-8
Discriminatie

16

• Voorstelling Jinky
peuters + kleuters

17
• Nieuwsbrief

• Info avond Praktijkonderwijs Pro Coevorden
19.00-21.00 uur

• Voorjaarsvakantie

23
• Voorjaarsvakantie

18

24
• Voorjaarsvakantie

• Voorjaarsvakantie

25
• Voorjaarsvakantie

26
• Voorjaarsvakantie

27/28
• Voorjaarsvakantie

Maart 2021
9

10

11

12

13

maandag

dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag

zaterdag/zondag

1

2

3

4

5

6/7

10

11

12

13/14

17

18

19

20/21

• K&C Flatkat gr 5/6
• Dorpswinkel gr 5-6

8
• Dorpswinkel gr 5-6

9

• Portfoliogesprekken

• Muziek op schoot
10.30-11.30 uur
• Schoolkring 19.30 uur

15

16
• Muziek op schoot
10.30-11.30 uur

• De Nieuwe Veste
sluitingsdatum
aanmeldingen
• Dorpswinkel gr 5-6

22
• Dorpswinkel gr 3-4

• Peutergym
9.00-10.00 uur
• Nat.Pannenkoekendag
(peuters/kleuters)

23

24

30
• Muziek op schoot
10.30-11.30 uur
• Kinderraad

25
• Nieuwsbrief

• Muziek op schoot
10.30-11.30 uur
• K&C Plons gr 1/2

29
• Dorpswinkel gr 3-4

• Info avond gymnasium
gr 8 (en ouders)

• Muziek op schoot
10.30-11.30 uur
• Luizencontrole
• Portfoliogesprekken

31
• Oudercommissie
peuterspeelzaal

26

27/28

• Margedag
leerlingen vrij

1

2

3/4
• 1e Paasdag (zo)

April 2021
13

14

15

maandag

dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag

zaterdag/zondag

29

30

31

1

2

3/4

• Paasmaaltijd

5
• 2e Paasdag

7

• Fiers Verenigingsdag
leerlingen vrij

12
• Dorpswinkel gr 3-4

16

17

6

19

14
• GMR

20

26

27
• Koningsdag
leerlingen vrij

8

9

10/11

15

16

17/18

23

24/25

• SPP gr 7-8
Invloed van de groep

21
• Eindtoets groep 8

• Dorpswinkel gr 3-4

• 1e Paasdag (zo)

• Nieuwsbrief

13
• Schoolkring 19.30 uur
• Sportdag

• Goede vrijdag

22
• Eindtoets groep 8
• Nieuwsbrief

28

• Koningsspelen

29

30
• K&C Assepoes gr 7-8

1/2
• Meivakantie

Mei 2021
18

19

20

21

22

maandag

dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag

zaterdag/zondag

3

4

5

6

7

8/9

• Meivakantie

• Meivakantie
• Dodenherdenking

10
• Meivakantie

11
• Meivakantie

17
• Beroepskeuzemarkt
2e ronde

• Meivakantie

• Sportdag
(reserve datum)

• 2e Pinksterdag
• Toetsweek

• Meivakantie
• Nieuwsbrief

12

18

24

13

19
• Beroepskeuzemarkt
2e ronde

25

• Meivakantie

• Hemelvaart

• Meivakantie

14
• Meivakantie

20

26

15/16
• Meivakantie

21

• Nieuwsbrief

22/23
• 1e Pinksterdag (zo)

27

28

29/30

3

4

5/6

• Beroepskeuzemarkt
2e ronde sluiting

• Luizencontrole
• Beroepskeuzemarkt
2e ronde

31
• Toetsweek

• Meivakantie
• Bevrijdingsdag

1

2

Juni 2021
22

23

24

25

26

maandag

dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag

zaterdag/zondag

31

1

2

3

4

5/6

10

11

12/13

18

19/20

• Oudercommissie
peuterspeelzaal

7
• Optionele toetsweek
• Ledenraad 19.30 uur

8

• Nieuwsbrief

9

• Kinderraad

14

• GMR

15

16

• Dorpswinkel gr 1-2

17
• Playbackshow Feestweek
• Nieuwsbrief

21
• Dorpswinkel gr 1-2

22
• Schoolkring 19.30 uur

28
• Dorpswinkel gr 1-2

• Peutergym
9.00-10.00 uur

29
• Portfoliogesprekken

• Margedag i.v.m.
Feestweek
• Peuterspeelzaal gesloten

• Vaderdag (zo)

23

24

25

26/27

30

1

2

3/4

• Zwemdag

• De Nieuwe Veste
kennismakingsmiddag gr 8
15.00-16.30 uur
• Kennismaking De Nieuwe Veste
ouders/mentor 16.30-17.00
uur + inloopmiddag

Juli 2021
26

maandag

dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag

zaterdag/zondag

28

29

30

1

2

3/4

8

9

10/11

• Portfoliogesprekken
• Nieuwsbrief

27

5

28

12

29

30

6

7
• Afscheidsavond gr 8

• Zomervakantie
t/m 22 augustus

13
• Zomervakantie

19
• Zomervakantie

• Zomervakantie

20
• Zomervakantie

26
• Zomervakantie

14

21

27
• Zomervakantie

15
• Zomervakantie

• Zomervakantie

• Zomervakantie

• Zomervakantie

17/18
• Zomervakantie

23
• Zomervakantie

29
• Zomervakantie

• Zomervakantie

16

22

28
• Zomervakantie

• Groep 8 uitzwaaien
9.30 uur

24/25
• Zomervakantie

30
• Zomervakantie

31/1
• Zomervakantie

