
 
  

 
Welkom  
Na de zomervakantie zijn er weer nieuwe kinderen bij ons op school 
gekomen. In de Elmergroep, Bas, Brenn, Catalina, Céline, Lukas en 
Evalynn. In de Vissengroep Lot, Levi, Roan, Sofie en Miriam. In groep 4 
is Nora nieuw gekomen en in groep 7 Sophie. We heten jullie hartelijk 
welkom en wensen jullie een fijne tijd bij ons op school. 
 
 
 
Geboren 
Bij juf Lianne en haar man Gerben is op 6 juli jl. een zoon geboren. Ze 
noemen hem Jesse. Bij juf Heidi en haar man Job is op 11 augustus jl. 
een dochter geboren, ze noemen haar Rhodé. 
Juf Lianne en juf Heidi zijn inmiddels al op school geweest met Jesse en 
Rhodé, alle kinderen vonden het heel leuk om de baby’s even te zien. 
Bij de familie Derks is op 26 mei jl. een zoon en broertje Jeftha geboren 
en bij de fam. Dijs is op 2 juni jl. ook een zoon en broertje geboren ze 
noemen hem Elias.  
Bij de fam. van Trierum is op 21 juli jl. een zoon geboren, ze noemen 
hem Ruben en bij de fam. Mastenbroek is ook een zoon en broertje 
geboren, Joël is zijn naam. 
We wensen jullie allen Gods zegen in de opvoeding. 
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Beste ouder(s)/verzorger(s), 
 
Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van oktober 
2022. We hopen u hiermee te informeren over en 
te betrekken bij allerlei dingen die belangrijk zijn 
en/of plaatsvinden op onze school. 
         
 
 
Belangrijke data cursusjaar 2022-2023 
 
Oktober 2022: 
05-10  Start Christelijke Kinderboekenweek 
14-10 Afsluiting Christelijke Kinderboekenweek 
19-10 Gebedsgroep 
31-10 Hervormingsdag 
31-10 Studiedag; leerlingen vrij 
 
24-10-2022 t/m 28-10-2022 Herfstvakantie 
 
November 2022: 
02-11 Dankdag 
03-11 Algemene ledenvergadering 
09-11 Nationaal Schoolontbijt  
15-11  Inloopmorgen (8.30 – 8.45 uur) 
16-11 Gebedsgroep 
17-11 Spreekavond 
22-11 Spreekavond 
 
December 2022: 
02-12 Sinterklaasfeest 
14-12 Gebedsgroep 
22-12 19.00 uur Kerstviering 
 Groepen 1 t/m 3 (met ouders/verzorgers) 
 Groepen 4 t/m 8 (met leerkrachten) 
23-12 Groepen 1 en 2 vrij 
 12.30 uur Start Kerstvakantie  
 (groepen 3 t/m 8) 
 
26-12-2022 t/m 06-01-2023 Kerstvakantie 
 
 



 

Zending 
De afgelopen weken hebben wij gespaard voor ons 
sponsorkind van Woord en Daad uit Burkina Faso. 
Robert Kassirabou is 11 oktober 21 jaar geworden. 
Mooi om bij te dragen aan de kosten van zijn 
onderhoud en opleiding. De afgelopen tijd is er ruim 
 € 700,00 opgehaald. Bedankt voor jullie inzet en 
bijdrage. Ook hebben we € 25,00 overgemaakt voor 
de mooie dankdagkalender. Deze wordt aan alle 
kinderen van groep 3 t/m 8 meegegeven. 
Erg mooi om samen na te denken en te danken. 

 
Tussen de herfstvakantie en de kerstvakantie sparen 
we voor World Vision. Deze stichting is al 21 jaar actief 
in Afghanistan. Een jaar geleden veranderde de 
situatie in dit land totaal. De beelden van wanhopige 
mensen die zich vastklemden aan de vleugels van het 
allerlaatste vliegtuig om het land te verlaten staan op 
ons netvlies gebrand. Sindsdien is het werk van World 
Vision een grote uitdaging geworden. Elke dag sterven 
er kinderen van honger. En de voedselprijzen stijgen 
maar door. Om aan geld te komen, staan ouders voor 
onmogelijke keuzes. Voor € 2000 kun je een dochter 
verkopen. Een kind opofferen om andere monden in 
het gezin te kunnen voeden… Niet voor te stellen. 
Voor € 48,00 geven we een moeder en haar kinderen 
een maand te eten en kunnen we blijven werken aan 
een betere toekomst voor meisjes zoals Fatima. Haar 

droom is om de 
eerste 
vrouwelijke 
president van 
Afghanistan te 

worden. Dan ga ik voor vrede in dit land zorgen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kinderboekenweek: ‘Gi-Ga-Groen’ 
Het thema van de 28e Kinderboekenweek, die van  
5 t/m 14 oktober 2022 werd gehouden, was ‘Gi-Ga-
Groen. In bomen klimmen en diersporen zoeken in het 
bos, zandkastelen maken of vliegeren op het strand, 
een hut bouwen of picknicken in het park of vogels 
spotten en een moestuintje maken in je eigen tuin.  
De natuur is overal om ons heen. Buiten is er van alles 
te ontdekken en te doen. Wil jij weten hoe een panda, 
tijger of ijsbeer leeft? Of ben je juist nieuwsgierig naar 
de dieren in de zee of diep onder de grond? Wil je 
alles leren over planten, bloemen en kruiden? En ben 
je benieuwd hoe je de natuur en het klimaat een 
handje kan helpen? Er zijn heel veel boeken die jou 
helpen een echte natuurheld te worden. Ga mee op 
avontuur om al het moois van de schepping te zien en 
te ontdekken wat jij kan doen om haar te helpen 
beschermen! De Kinderboekenweek 2022 is Gi-ga-
groen! 
 
De week werd op woensdag 5 oktober geopend met 
een leuke toneelvoorstelling van ‘Bosfluencer – de 
groen experience’. Wat hebben we van deze 
voorstelling genoten met een aantal juffen en 
meesters en verschillende kinderen van groep 8. De 
hele week waren er activiteiten rondom het thema  
“gi-ga-groen”. We werkten toe naar de afsluiting van 
vrijdag 14 oktober. Er was een vossenjacht voor de 
hele school, met aansluitend een boekenmarkt.  

 

 
 
 
 
Op bezoek bij de fietsenmaker 

De Elmergroep en de 
Vissengroep zijn op 
bezoek geweest bij de 
fietsenmaker. Samen met 
de fietsenmaker hebben 
we een band geplakt. We 
weten nu precies hoe dat 
moet! 
 

 
 
 
 
 



 

Units groep 1-3 
De afgelopen periode hebben we met de groepen 1,2 
en 3 gewerkt over verkeer en vervoer. De peuters 
hebben hier ook over gewerkt. Samen openden we 
het thema door het voorlezen van een prentenboek 
waarin veel verkeersborden voorkwamen. Groep 1,2 
en 3 zijn ook nog op zoek geweest naar 
verkeersborden rondom de school. We hebben in dit 
thema veel geleerd! Vooral over: verkeersborden, de 
vervoersmiddelen, de regels in het verkeer en de 
hulpdiensten.  
 
 
Units groep 4-5 
We hebben de afgelopen periode gewerkt over het 
thema ‘Het begin’. In de lessen kwam van alles aan de 
orde. We leerden hoe de maanden zijn ontstaan en 
welke planeten we allemaal hebben. De laatste lessen 
gingen over het kleinste leven en over dieren in het 
water. We hebben geleerd dat algen eigenlijk levende 
planten zijn. Ook hebben we geleerd over eencelligen 
en meercellige. We hebben gezien hoe kwallen zich 
voortbewegen en vonden het maar een gek idee dat 
een kwal door dezelfde opening eet en poept ;).  De 
komende periode beginnen we aan het volgende 
thema: ‘Het leven in en rond het water’. Dan leren we 
vast weer veel nieuws! Vanaf dan gaan we 
samenwerken met groep 5. We hebben er zin in! 
 
 
Units groep 6-8  
We zitten helemaal in de tijd van de Grieken en 
Romeinen. Welke goden werden er toen vereerd? Hoe 
zijn de vrouwenrechten ontstaan? Mogen kinderen 
werken in de fabriek? Waar komen wetten vandaan 
om kinderen te beschermen? 
Wat is het paard van Troje? Welke sporten staan 
centraal bij de Olympische spelen? En waarom 
noemen we het Olympische spelen. Hoe zit ons 
menselijk lichaam in elkaar? Waarom hebben we het 
juist bij de Grieken over ons lichaam? 
Welke Romeinse cijfers zijn er? Hoe zag het Romeinse 
Rijk eruit? Kortom... allemaal vragen waarop wij 
tijdens de units het antwoord proberen te zoeken! Na 
de vakantie testen we onze kennis. Wat hebben we 
ervan onthouden. De toets staat gepland op 
donderdag 10 november. 
 
 
Vreedzame School 
Inmiddels zijn we volop bezig met blok 2 van de 
Vreedzame School. Dit gaat over het oplossen van 
conflicten. We leren dat dit het handigst is met de gele 
pet op: dan zoek je naar een win-win oplossing waarin 
iedereen tevreden is. We leren dat je een compromis 
kan sluiten waarin je beide wat toegeeft. Dit jaar zijn 
er ook weer zes nieuwe mediatoren op het plein te 
vinden uit groep 7. Zij hebben de training gevolgd en 
gaan nu samen aan de slag, met de mediatoren uit 
groep 8 mediatoren. Daarnaast gaan we in iedere klas 

ook weer verder aan de slag met Taakspel. Taakspel is 
een programma in de klas waarmee taakgericht 
gedrag wordt bevorderd en negatief gedrag afneemt. 
Dit zorgt voor een positiever groepsklimaat.  
 
 
Dankdag 2022 
Het thema van Dankdag is dit keer “Wie dank jij?” Het 
Bijbelgedeelte dat we op woensdag 2 november in de 
groepen gebruiken is 1 Koningen: 1 – 16. 
Het verhaal gaat over koning Achab en Elia de 
profeet. In iedere groep zal Dankdag aan de orde 
komen.  
 
 
Sinterklaasfeest 
Op vrijdag 2 december zullen we Sinterklaas welkom 
heten op De Wegwijzer. De Sint zal alle groepen gaan 
bezoeken. In de groepen 5 t/m 8 gaan de kinderen 
lootjes trekken. Dit zullen we doen op vrijdag 4 
november. Verder is het nog een verrassing hoe Sint 
dit jaar op school aan zal komen. 
 
 
Even voorstellen  
Hoi! Mijn naam is Janiek 
Veldhuizen, ik ben 20 jaar oud en 
zit nu in het tweede jaar van de 
pabo op het CHE. Dit jaar mag ik 
hier op de wegwijzer stage komen 
lopen in groep 6 ! Het eerste half 
jaar in groep 6 en daarna in groep 
4. Ik zal in het eerste half jaar 
alleen op maandag stagelopen en 
in het tweede half jaar ook op 
dinsdag. Ik heb er al veel zin in! 
Tot snel! Met vriendelijke groet, Janiek Veldhuizen 
 
Hallo Wegwijzers, mijn naam is Dian. Ik ben 16 jaar en 
volg de opleiding onderwijsassistent op het MBO 
Utrecht. Dit betekent dat ik ga studeren voor het werk 
net zoals alle andere juffen en meesters! Ik ga stage 
lopen in groep 8. Ik heb heel veel hobby's, maar als je 
het echt zo graag wilt weten dan noem ik er een paar 

op! Een paar hobby's van 
mij zijn: voetballen, 
knutselen, met dieren 
spelen en familiespelletjes 
spelen op de late avonden! 
Ik heb zelf ook huisdieren; 
een hond (haar naam is 
Beau), konijnen (Mickey en 
Bunny) en een hamster 
(Nugget). Als je meer over 
mij wilt weten, roep mij dan 
als je mij ziet! Dan zal ik je 
van alles vertellen. Leuk 

feitje: Dit is een foto van mij toen ik net hoorde dat ik 
geslaagd was!  
Groetjes, Dian 



 

Hoi! Ik ben Mirthe van de 
Weerd en kom uit 
Kootwijkerbroek. Dit jaar 
hoop ik op De Wegwijzer 
stage te lopen, op de 
maandag en de dinsdag in 
groep 8. 
Ik heb er zin in!  
Ik zit in het 3e jaar van de 
PABO op de Driestar in 
Gouda. In mijn vrije tijd lees 
ik veel, geniet ik van de 
natuur en doe ik graag 
spelletjes met mijn familie. Spreek me gerust aan als je 
me ziet lopen, ik heb altijd tijd voor een praatje! Tot 
ziens! 
 

Ik ben Roel Blankestijn Ik volg 
de opleiding 
‘’Onderwijsassistent’’ aan het 
Hoornbeeck College in 
Amersfoort. Momenteel zit ik in 
mijn 2e leerjaar. Mijn hobby’s 
zijn: Lezen, afspreken met 
vrienden, oppassen en 
geschiedenis. Ik heb erg veel zin 
om op de Wegwijzer aan de slag 

te gaan en ik hoop er een goede en gezellige stage van 
te maken in groep 1, 2, 3 en 4. 
 
 
 
Hoi, ik ben Loïs Morren, 
ben 15 jaar en zit in het 4e 
jaar van Zorg en Welzijn op 
de Meerwaarde. Mijn 
hobby’s zijn voetballen 
(wat ook mijn sport is) en 
leuke dingen doen met 
mijn vrienden. Ik vind het 
superleuk om in de 
vissengroep bij jullie stage 
te mogen lopen, tot snel! 
 
 
Hallo, ik ben Niels Hoogendoorn en ik kom het 
komende jaar elke donderdag en vrijdag in groep 7 bij 

jullie stagelopen. Ik ben 17 
jaar oud en ik studeer voor 
meester op de Driestar 
hogeschool in Gouda. Het lijkt 
mij superleuk om meester te 
worden, ik vind het namelijk 
leuk om kinderen les te geven 
en hun dingen te leren, en ik 
vind het natuurlijk heel 
gezellig . Dingen die ik leuk 
vind om te doen als ik niet 
bezig ben met school zijn 

lezen en afspreken met vrienden, en ik vind de politiek 

ook heel interessant. Ik heb heel veel zin in het 
komende jaar en als je nog vragen hebt mag je ze 
altijd aan mij stellen. Ps. De foto is deze vakantie 
gemaakt in Oostenrijk, ik vind het namelijk heerlijk om 
in de bergen op vakantie te gaan. 
 
 
MR 

Vanuit de Medezeggenschapsraad (MR) delen we 
graag informatie met u. Deze eerste nieuwsbrief 
delen we graag wat algemene informatie. 

De MR vergadert ongeveer vijf keer in het jaar.  

In de MR zitten drie personeelsleden en drie 

ouders. We denken mee over het beleid van de 
school. Over sommige onderwerpen mag de MR 
meebeslissen (ouderbijdrage, vakantierooster).  

Een deel van de vergadering krijgen we input vanuit 
de directie over de schoolontwikkelingen. Van de MR 
zit één leerkracht en één ouder in de GMR 
(Gemeenschappelijke MR). 

We hopen elke nieuwsbrief kort iets te vertellen van 
wat er is besproken. U kunt altijd uw vragen stellen, 
of een onderwerp inbrengen. U kunt uw vraag 
richten aan de secretaris (mr-dewegwijzer@smdb-
lunteren.nl), of een van de leden aanspreken. 

 

Vriendelijke groet, 

Namens het team: 

            
Mariëlle Mak      Anne Jeth v.d. Haar    Hendrik Vlastuin 
   Voorzitter     Algemeen lid            GMR lid 
 

            
Reinier van Eijsden     Wim Snellen              Ineke Bijl 
GMR lid                        Algemeen lid              Secretaris 
 
 
Peuterspeelzaal 
Bij peuterspeelzaal Benjamin mogen kinderen spelen, 
leren en groeien op hún manier.  
Omdat elk kind uniek is.  
Op dit moment hebben we geen wachtlijst meer voor 
de peuterspeelzaal. Wilt u graag meer informatie over 
onze peuterspeelzaal dan kunt u contact opnemen 
met Mariska van Harten,  
peuterspeelzaalbenjamin@smdb-lunteren.nl 
 

mailto:peuterspeelzaalbenjamin@smdb-lunteren.nl


 

Plusgroep peuterspeelzaal  
Gaat uw peuter binnen een half jaar de overstap 
maken naar groep 1? Dan is de plusgroep van 
Benjamin dé plek waar uw kind wordt voorbereid op 
deze stap. Op maandagmiddag komt er een groep 
peuters van 3,5 jaar en ouder bij elkaar en worden zij 
extra gestimuleerd in hun ontwikkeling. Deze middag 
wordt er uitdagender materiaal toegevoegd in de spel 
hoeken, zodat ze nog meer geprikkeld worden in hun 
spel- en taalontwikkeling. Er zijn langere 
kringactiviteiten met denkvragen. Kinderen gaan 
regelmatig met de leidster een kijkje nemen in groep 1 
Ze leren te werken met het planbord om een hoek te 
kiezen en daar langere tijd te spelen. 
Ook wordt er meer geoefend met de fijne motoriek 
(prikken, knippen en plakken, potlood goed 
vasthouden). Zo wordt de overgang voor uw peuter 
net een stukje gemakkelijker gemaakt en blijft uw 
peuter tot het afscheid volop uitgedaagd tot spelen en 
leren. 
Was u nog niet op de hoogte van de plusgroep en 
komt uw peuter hiervoor wel in aanmerking, dan is er 
goed nieuws want er is nog plek!  
 
 
BSO 
De buitenschoolse opvang heeft een grote groei 
doorgemaakt het afgelopen jaar, we hebben er extra 
ruimte bij gekregen, zodat er nog meer plek is voor 
leuke activiteiten, spelletjes, knutselen en ontspanning 
na schooltijd. Er zijn nog enkele plekjes vrij, voor 
vragen of een kennismaking mag u contact opnemen 
met Mariska van Harten  
m.vanharten@smdb-lunteren.nl  
 
 
Oudercommissie 
Wij zoeken nog enthousiaste ouders die plaats willen 
nemen in onze oudercommissie. Wij zijn op zoek naar 
ouders met kinderen op de psz en/of bso en die bereid 
zijn om hier 2 maal per jaar 1,5 uur tijd in te 
investeren.  
De oudercommissie vertegenwoordigt alle ouders van 
de kinderen die bij ons op worden gevangen. Het doel 
van de oudercommissie is om in samenwerking met 
onze organisatie de kwaliteit van de opvang te 
behouden en verbeteren. De oudercommissie heeft 
een adviesrecht dat is vastgelegd in de wet 
kinderopvang. De oudercommissie heeft inspraak en 
dus invloed op diverse aspecten van de opvang. Wilt u 
zich aanmelden of meer informatie ontvangen mag u 
contact met ons opnemen.  
 
Voor al uw vragen rondom de PSZ en/of BSO, voor het 
aanmelden van kinderen, of bij interesse in de 
oudercommissie mag u contact opnemen met Mariska 
van Harten (m.vanharten@smdb-lunteren.nl) 
 
 
 

Gebedsgroep  
Ik wil U danken 
U liet de zon vanochtend opgaan;  
Iedere dag is een geschenk. 
Ik voel me rijk, een koningskind,  
als ik aan Uw gaven denk. 
Hoe U mij altijd heeft bewaard en  
zoveel heeft gegeven. 
Ik heb nergens voor betaald,  
dus alles is genade in het leven. 
 
Ik wil U danken op dit moment, 
gewoon U bedanken voor Wie U bent, 
Want U bent het waard,  
Heer: al mijn dank, mijn lof mijn eer. 
Ik biedt het U als offer aan,  
voor wat U in liefde voor mij hebt gedaan. 
Leer mij te danken, meer te danken, Heere God. 
Tekst : Christian Verwoerd 

     

 
 
De Gebedsgroep, is samen danken en bidden voor de 
kinderen, leerkrachten, het bestuur, de ouders en alles 
wat zo met school te maken heeft. 
Kinderen, ouders en leerkrachten kunnen op school 
ook GEBEDSBRIEFJES invullen en in de gebed doos / 
bus stoppen. Deze vindt je bij de kleuteringang en 
hoofdingang. De volgende bijeenkomsten  
zijn gepland voor WOENSDAG 19 oktober, 16 
november en 14 december, de inloop is vanaf 8.30 
uur, op de Klomperweg 110 bij Jeanine Melissen 
(06-11162371). 
U / jij bent van harte welkom. 
 
Gonny Bakker, moeder van Nadine, Peuterspeelzaal 
Anna Beukhof, moeder van Marijn, groep 4 
Jeanine Melissen, moeder van Ilse, groep 5 
Anja Soetendaal, moeder van Joelle en Arwin, groep 6 
en groep 2 
Marrigje van der Sluis, moeder van Thirza, groep 2 
    
 
Vrijwillige Ouderbijdrage 2022-2023  
Naast het reguliere lesprogramma is het ook belangrijk 
om onze kinderen andere programma’s en activiteiten 
te kunnen aanbieden. Zoals u weet is het onderwijs 
gratis, echter alle overige activiteiten financiert de 
rijksoverheid niet.  

 

mailto:m.vanharten@smdb-lunteren.nl
mailto:m.vanharten@smdb-lunteren.nl


 

Daarom is een belangrijke bron van inkomsten voor de 
school de vrijwillige ouderbijdrage. 
Onze ouderbijdrage wordt gebruikt voor bijv. de 
kinderboekenweek, schoolontbijt, sinterklaas, 
Kerstviering, Paasviering, koningsdag, 
schoolvoetbaltoernooi, damtoernooi, vader- en 
moederdag en andere kleine uitgaven t.b.v. de 
groepen en de leerlingen. 
 
Er is al weer enige jaren een richtbedrag vastgesteld 
van € 22,00 per kind per jaar.  
 
U kunt uw bijdrage overmaken op 
rekening van De Wegwijzer. 
Ons IBAN-nummer is: 
NL 36 RABO 0337.5096.46   
Graag onder vermelding van de 
naam en groep van uw kind(eren). 
Ook kunt u de QR-code hiernaast 
scannen voor het overmaken van de bijdrage. 
 
Heel veel ouders en/of verzorgers hebben de 
vrijwillige bijdrage voor het schooljaar 2022-2023 al 
overgemaakt.  
Heel hartelijk dank! 

 
 
Aanmelding nieuwe leerlingen 
Het is voor ons belangrijk dat we op tijd weten 
hoeveel nieuwe leerlingen we per schooljaar kunnen 
verwachten. Daarom vragen we u dringend om uw 
kind rond de leeftijd van ongeveer 2,5 jaar vast aan te 
melden! U vindt het aanmeldformulier op de website 
van de school, of u kunt een exemplaar ophalen. 
Als uw kind al bijna 4 wordt en u heeft hem of haar 
nog niet aangemeld, wilt u dit dan zo snel mogelijk 
doen? Bedankt voor uw medewerking! 
                     
             
Het luizenteam 
Een hoofd zonder luizen, dat wil iedereen! En daar 
werken we als school aan! Ook dit schooljaar is er 
luizencontrole op school, na iedere schoolvakantie. 
Wanneer u bij uw kind hoofdluis of neten (eitjes) 
vindt, verzoeken wij u vriendelijk om de school 
hierover direct te informeren. Is er in de klas van uw 
kind hoofdluis gevonden, dan krijgt u hierover een 
mail met een brief van de GGD. 
 
 
Gezonde school 
In de kleine pauze eten de kinderen een gezond 
tussendoortje. De vrijdag is een koek-dag.  
Op die dag mogen de kinderen iets anders als 
tussendoortje meenemen. Geschikt voor de kleine 
pauze vinden wij bijvoorbeeld: Fruit, zoals appel, peer, 
banaan, kiwi, druiven, meloen, pruim en mandarijn. 
Groente, zoals worteltjes, komkommer, paprika, 
snoeptomaatjes en radijsjes. Volkoren of bruine 

boterham, rijstwafel, volkoren knäckebröd, 
roggebrood of krentenbol.  
 
 
Lege batterijen  
Deze kunnen ook worden ingeleverd op school! N.B.: 
alleen “huishoudelijke batterijen”! 
 
 
Contactouders 2022-2023 
Groep 1/2 Elmer: moeder van Jona van Grootheest 
Groep 1/2 Vissen: moeder van Lisa Nap en Miriam van 
Weelden 
Groep 3: moeder van Sem Maassen en Samuël van 
Trierum 
Groep 4: moeder van Esther van Weelden en Levi 
Bloemendal 
Groep 5: moeder van Senna Schuurman en Sanne van 
den Brandhof 
Groep 6: moeder van Esther van Eijsden en Henrik 
Snellen 
Groep 7: moeder van Lorène van Roekel en Alec van 
Veldhuizen 
Groep 8: moeder van Ivar van den Berg en Caithlynn 
van der Burgh 
Hoofdcontactouder: Cora Bloemendal 
 
Centrum voor Jeugd en Gezin 
Jeugdverpleegkundige 

 
 E anja.van.der.garde@cjgede.nl 
 T 088-3556191 
 T 06-53837229 
 
Schoolmaatschappelijk werker 

 
E andries.kuiper@cjgede.nl 
M 06-46442855 
 
U kunt bij dit team terecht via de leerkracht, intern 
begeleider of rechtstreeks. 
De medewerkers zijn regelmatig aanwezig op school, u 
kunt ze daar ook aanspreken. Afhankelijk van de vraag 
die er is over uw kind onderzoekt de school-
maatschappelijk werker of de jeugdverpleegkundige 
wat er speelt. Is er iets bijzonders aan de hand? Kan er 
een oplossing bedacht worden? 
Het basisschoolteam kan enkele gesprekken voeren, 
geeft informatie en advies en weet welke andere 
mogelijkheden voor ondersteuning er zijn. 
 

 

mailto:anja.van.der.garde@cjgede.nl


 

Belangrijke data cursusjaar 2022-2023 
Oktober 2022: 
05-10  Start Christelijke Kinderboekenweek 
14-10 Afsluiting Christelijke Kinderboekenweek 
19-10 Gebedsgroep 
31-10 Hervormingsdag 
31-10 Studiedag; leerlingen vrij 
 
24-10-2022 t/m 28-10-2022 Herfstvakantie 
 
November 2022: 
02-11 Dankdag 
03-11 Algemene ledenvergadering 
09-11 Nationaal Schoolontbijt  
15-11  Inloopmorgen (8.30 – 8.45 uur) 
16-11 Gebedsgroep 
17-11 Spreekavond 
22-11 Spreekavond 
 
December 2022: 
02-12 Sinterklaasfeest 
14-12 Gebedsgroep 
22-12 19.00 uur Kerstviering 
 Groepen 1 t/m 3 (met ouders/verzorgers) 
 Groepen 4 t/m 8 (met leerkrachten) 
23-12 Groepen 1 en 2 vrij 
 12.30 uur Start Kerstvakantie  
 (groepen 3 t/m 8) 

 
26-12-2022 t/m 06-01-2023 Kerstvakantie 
 
Januari 2023: 
09-01 Start School (08.30 uur) 
18-01 Gebedsgroep 
25-01 Inloopmorgen (8.30 – 8.45 uur) 
29-01 Schoolkerkdienst 
 
Februari 2023: 
02-02 Roostervrije dag; leerlingen vrij 
08-02 Rapport mee 
09-02 Spreekavond 
14-02 Spreekavond 
15-02 Gebedsgroep 
24-02 Studiedag; leerlingen vrij 
 
27-02-2023 t/m 03-03-2023 Voorjaarsvakantie 
 
Maart 2023: 
08-03 Biddag 
15-03 Gebedsgroep 
29-03 Grote Rekendag 
30-03 Inloopmorgen (8.30 – 8.45) 
 Open klas morgen voor nieuwe gezinnen 
 
April 2023: 
05-04  19.00 uur Paasviering Maranathakerk 
 (leerlingen, ouders/verzorgers en personeel) 
06-04 12.30 uur Paaslunch  

Leerlingen vrij vanaf 13.30 uur 

07-04-2023 t/m 10-04-2023 Goede Vrijdag en Pasen 
 
12-04 Gebedsgroep 
18-04 t/m 20-04 Centrale Eindtoets groep 8 
21-04 Koningsontbijt & Koningsspelen 
 
24-04-2023 t/m 05-05-2023 Meivakantie 
 
Mei 2023: 
08-05 t/m 12-05 Schoolvoetbal 
17-05 Gebedsgroep 
18-05 Hemelvaartsdag (vrij) 
19-05 Dag na Hemelvaart (vrij) 
22-05 Schoolfotograaf 
23-05  Schoolfotograaf 
29-05 Tweede Pinksterdag (vrij) 
30-05 Studiedag; Leerlingen vrij 
 
Juni 2023: 
02-06 Inloopmorgen (8.30 – 8.45 uur) 
17-06 Afsluiting schoolorkest groep 3, 4 & 5 
20-06 Roostervrije dag, leerlingen vrij 
21-06 Gebedsgroep 
22-06 Spreekavond 
23-06 Rapport mee 
26-06 t/m 28-06 Schoolkamp groep 8 
29-06 Schoolreis 
 
Juli 2023: 
03-07 Afscheidsavond leerlingen groep 8 
06-07 Kennismaking nieuwe groep  
 (11.15-12.00 uur) 
07-07  11.00 uur Start zomervakantie 
 
10-07-2023 t/m 20-08-2023 Zomervakantie 
 
 


