
 
  

 
 
Beste ouder(s)/verzorger(s), 
 
Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van oktober  
2021. 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 2021-2022 
 
Oktober 2021: 
06-10: Start christelijke Kinderboekenweek. 
15-10: Afsluiting christelijke Kinderboekenweek.   
25-10: Studiedag, leerlingen vrij. 
31-10:   Hervormingsdag. 
 
18-10-2021 t/m 25-10-2021: Herfstvakantie. 
 
November 2021: 
03-11: Nationaal schoolontbijt; Dankdag. 
11-11:  Algemene Ledenvergadering. 
16-11: Inloopmorgen (8.30 – 8.45 uur). 
18-11: Spreekavond. 
23-11: Spreekavond. 

 

 
 
 
 
 
 
Welkom  
Na de zomervakantie zijn er nieuwe kinderen bij ons op school 
gekomen. In de Vissengroep: Rosalynn, Aron, Julian en Lisa. In de 
Elmergroep: Nienke, Jona, Arwin, Anne-Lynn en Thirza.  
Op de peuterspeelzaal zijn de volgende peuters begonnen. 
Mirlynn, Emma, Nathan, Bram, Jorg, Sara, Laura, Arthur, Rik en 
Rosa. We wensen jullie een hele fijne tijd toe op de Wegwijzer! 
 
Geboren 
Bij juf Dianne en haar man Erik is op 25 augustus jl. een dochter 
Lieke Marijke geboren zij is het zusje van Mirthe. 
Bij juf Heidi van Vulpen en haar man Bertijn is op 1 september jl. 
een zoon Herbert geboren. 
Bij juf Cora en haar man Jan is op 14 september jl. een dochter 
Thirza Evitha geboren zij is het zusje van Rhode en Mirthe. 
 
Kinderboekenweek: ‘Worden wat je wil’ 
Het thema van de 27e Kinderboekenweek, die van 6 t/m 16 
oktober 2021 wordt gehouden, is ‘worden wat je wil’. Het maakt 
niet uit wie je bent of waar je vandaan komt, goed bent in 
rekenen of juist in tekenen, of je nog maar vier jaar oud bent of 
al tien jaar, ieder kind is uniek. Ook op De Wegwijzer doen we 
mee aan de Kinderboekenweek. De week is op woensdag 6 
oktober geopend met een leuke toneelvoorstelling van ‘Bonje 
met de buren’. Wat hebben we van deze voorstelling genoten. 
Deze hele week doen we activiteiten rondom het thema 
beroepen. We werken toe naar de afsluiting van vrijdag 15 
oktober. Op vrijdag 15 oktober houden we een afsluitende 
voorstelling voor de hele school, door de hele school. Iedere 
groep laat op het toneel zien wat ze hebben gedaan tijdens de 
Kinderboekenweek. Verder krijgen de winnaars van de Prijsvraag 
hun cadeautje uitgereikt.  
 
Taakspel 
Een teamscholing van dit cursusjaar is de teamscholing Taakspel. 
Taakspel is een spel wat gespeeld kan worden in iedere groep. 
Met Taakspel wordt het taakgerichte gedrag van leerlingen 
positief beïnvloed. Doordat er minder verstoringen zijn tijdens 
een les kan er beter gewerkt worden. Afhankelijk van de 
gekozen regels leren leerlingen ook meer rekening te houden 
met elkaar. Op een prettige manier met elkaar omgaan leidt tot 
een beter klimaat in de klas. De doelen van Taakspel voor de 
leerlingen zijn daarom als volgt: 

- Taakgericht gedrag neemt toe 
- Regel-overtredend gedrag neemt af 
- Het klassenklimaat wordt positiever en sociaal veiliger. 

                Om deze doelen te kunnen bereiken speelt de              
                leerkracht een cruciale rol. Het doel voor de leerkracht                 
                is: 

- Het toepassen van een positieve controle op gedrag. 
                De eerste scholing hebben we gehad en we zijn ermee 
                gestart.  
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Dankdag 2021 
Thema: Dankend Doorgaan. We willen nu alles weer 
redelijk “normaal” is deze dankdag niet zomaar verder 
gaan waar we gebleven waren. Wij willen de kinderen 
helpen om dankend door te gaan; om zich te richten 
op God, Hem te danken voor Zijn zorg en voor Hem te 
leven. 
 
Sinterklaasfeest 
Op vrijdag 3 december komt Sinterklaas gezellig bij 
ons op school. 
 
Muziek in de klas (samenwerking KNA)  
Op school willen we niet alleen cognitief bezig zijn. 
Een mens is meer dan alleen het hoofd. Waar ligt 
iemand zijn passie? Wat zijn je talenten? Talentvol en 
toekomstgericht onderwijs.  
Er wordt al een aantal jaren hard gewerkt om het 
muziekonderwijs een impuls te geven op de scholen in 
Nederland. Muziekvereniging KNA Lunteren is de 
muziekvereniging in het dorp en heeft met haar 
professionals nagedacht structureel muziekonderwijs 
voor alle basisscholen in Lunteren. In samenwerking 
met KNA willen we graag het muziekonderwijs op  een 
boost geven. Er is een plan voor 3 jaar opgesteld. Er 
zijn drie speerpunten:  
1. Het aanbieden van structurele muzieklessen.  
2. Deskundigheidsbevordering door een vakleerkracht 
muziek aan de leerkrachten.  
3. De verbinding zoeken tussen binnenschools en 
buitenschools (muziek)onderwijs. Kortom we willen 
samen leerlingen enthousiast maken voor muziek 
en/of het bespelen van bijv. een instrument. 
 
Begeleiding vanuit KNA wordt verzorgd door Tjeerd 
Vrieswijk en Nyncke de Vries. Tjeerd van KNA heeft dit 
plan ook al in andere dorpen gedraaid. Nyncke geeft 
de AMV lessen al een aantal jaren aan de groepen 3 
en 4. Het plan kost natuurlijk geld. Dit regelt KNA door 
middel van subsidies, een bijdrage van KNA en een 
bijdrage van school/vereniging. Op dit moment doet 
groep 4 en 5 mee aan een sponsoractie door middel 
van kraskaarten. Ook is in onze begroting een nieuwe 
methode opgenomen. Inmiddels is duidelijk dat alle 
scholen uit Lunteren meedoen en mogen wij de 
plannen met u gaan delen. We krijgen een 
studiemiddag voor het team, een kast met volledig 
nieuwe instrumenten, een voorstelling, een groep 
leert een instrument bespelen met afsluitend een 
concert en voorbeeldlessen. Natuurlijk niet alles 
tegelijk.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wachtlijst peuteropvang  
Op dit moment hebben we te maken met een 
wachtlijst voor de peuteropvang. Er is een werving 
opgestart waarin we pedagogisch medewerkers 
zoeken voor zowel de peuteropvang als de 
buitenschoolse opvang. Mocht u nog mensen kennen 
die interesse hebben, dan horen wij dit graag! We 
hopen binnenkort verenigingsbreed het aantal 
groepen uit te kunnen gaan breiden, zodat de 
wachtlijst opgeheven kan worden. 
 
BSO  
Dit schooljaar zijn we gestart als “IKC” De Wegwijzer: 
basisschool en kinderopvang (PSZ- BSO). We werken 
daarbij als één team, vanuit onze gezamenlijke visie. 
Kernwaarden zijn verbinding, veiligheid, vertrouwen 
en verantwoordelijkheid. Op de BSO heeft er een 
GGD- inspectie plaats gevonden. De inspecteur gaf 
terug een zeer positief beeld te hebben gekregen van 
de pedagogische praktijk. Wat de inspecteur vooral 
erg belangrijk vindt om te zien is dat wij een huiselijke 
en ontspannen sfeer neerzetten. Omdat wij in de 
school zitten, vindt zij dit extra belangrijk, dat wij geen 
verlengstuk van een schooldag zijn. Ontzettend fijn om 
te merken dat wij iets moois voor de kinderen mogen 
neerzetten. We werken met het thema herfst, de 
ruimte word steeds gezelliger dankzij de mooie 
knutselwerkjes van de kinderen. Volgende week is het 
herfstvakantie, wij hebben dan een leuk programma 
bedacht voor de kinderen, onder andere een bezoek 
aan het Uilenbos en koekjes bakken.  
 
Units groep 1-3 
Beroepen 

 
De afgelopen weken zijn we weer begonnen met het 
werken in de units. Op maandagmiddag 13 september 
gingen de kinderen uit de groepen 1/2/3 door elkaar 
heen en mochten ze gaan spelen en leren in een 
andere groep. Deze week gaan we weer in de units 
werken, maar nu op de donderdagmiddag. Het thema 
voor deze units is: beroepen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Units groep 4-5 
Lang geleden 

In de groepen 4 en 5 zijn we 
bezig met het thema ‘Lang 
geleden’. We hebben geleerd 
over jagers en boeren, 
hunebedden en de eerst 
techniek. De boeren aten veel 
noten en zaden. We hebben 
zelf ook noten en zaden 
verzameld, geproefd en 
bekeken. Ook hebben we 
tuinkers gezaaid, elke dag is 
het een verrassing of ze zijn 
gegroeid. Na de herfstvakantie 
ronden we dit thema af en 
starten we in gemengde units, 
samen met groep 4. Hier 
hebben we veel zin in!  

 
Units groep 6-8 
Nieuwste tijd 

We zijn gestart met een 
nieuw thema: de 
nieuwste tijd. We gaan 
hier een heel aantal 
maanden mee aan de slag. 
We werken over 
opstandelingen 
(patriotten) tijdens de 
Franse overheersing 
(Napoleon), we verdiepen 
ons in het huis van Oranje 
en hoe ons land steeds 

moderner is geworden door allerlei uitvindingen 
(stoommachine, spoorlijn etc.). Heel uitgebreid staan 
we stil bij de Tweede Wereldoorlog. Hoe zag het 
dagelijks leven er toen uit? Welke gevolgen had de 
oorlog voor kinderen, voor soldaten, voor ouders etc? 
We brengen een bezoek aan het Nationaal Militair 
Museum Soesterberg en nemen allerlei spullen mee 
naar school om de themahoek in te richten. 
 
Na de herfstvakantie gaan we aan de slag met thema's 
als Nederlands Indië, vredesmissies, Nederland en het 
water, de multiculturele samenleving en de Europese 
Unie. Ook maken we allemaal een themawerkstuk 
over een bepaald onderwerp uit deze tijd. Al met al 
genoeg te ontdekken en te leren over de geschiedenis 
en cultuur van de wereld dichtbij en verder van ons af! 
 

Brigitte Lourens 
Ik ben Brigitte, 20 jaar en 
kom uit Lunteren. Het 
aankomende half jaar 
mag ik in groep 4 
stagelopen. Zelf zit ik in 

het tweede jaar van de praktijkpabo op het CHE, dat 
betekent dat ik iedere donderdag en vrijdag in de klas 
zal zijn. Ik kijk ernaar uit om met de kinderen buiten te 

spelen, ik vind het namelijk erg leuk om in mijn vrije 
tijd te voetballen en te skaten. Ook hoop ik hen veel te 
kunnen leren, maar niet alleen dat, ik hoop ook dat zij 
míj veel gaan leren! Dat gaat vast helemaal goed 
komen.  
 
Richard van de Weerd 
Mijn naam is Richard van de Weerd. Ik ben 41 jaar en 
woonachtig in Barneveld. Binnenkort ben ik 17 jaar 
getrouwd met Willeke, met wie ik twee kinderen heb: 
David van 8 jaar en Lauren van 4 jaar. Mijn gehele 
werkzame leven ben ik actief in de verzekeringen, 
waarvan de laatste 11 jaar bij Univé. Ik houd mij met 
name bezig met complexe schadezaken. Ik heb een 
voorliefde voor geschiedenis, met name de tijd rond 
de reformatie en de Gouden Eeuw. Ik 'verzamel' ook 
boeken en facsimile-uitgaven uit die tijd. Afgelopen 
februari ben ik de deeltijdopleiding aan de CHE in Ede 
gestart voor leraar basisonderwijs (PABO). De reden 
hiervan is, dat ik op zoek ben naar zingeving en 
voldoening. Dit vind ik onvoldoende in mijn huidige 
werkpraktijk en het lijkt me fantastisch om een 
bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van generaties 
na mij door ze een gedegen basis mee te geven voor 

de wereld van morgen. 
Het eerste semester (half 
jaar) zal ik stagelopen in 
groep 7 en het tweede 
semester in groep 5. Mijn 
stagedag is maandag. Ik 
heb er veel zin in en 
verwacht ook veel van uw 
kinderen te mogen leren. 
Hartelijke groet, Richard 
van de Weerd 

 
Gerrianne Brussen 
Ik ben Gerrianne Brussen, 18 jaar oud en woon in Ede. 
Ik zit in het 2e jaar van de opleiding onderwijsassistent 

op het Hoornbeeck College in 
Amersfoort. Van 1 september 
2021 tot 28 januari 2022 loop 
ik stage bij jullie op school. 
Daar heb ik veel zin in. Op 
dinsdag en vrijdag ben ik te 
vinden in groep 1/2 
(vissengroep), op woensdag in 
groep 4 en donderdag in groep 

3. Ik vind het leuk om met kinderen om te gaan en ze 
te helpen met hun werk wat ze niet snappen. Ik hoop 
op een hele leuke en leerzame tijd op de Wegwijzer!  
 
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! 
 
De Vreedzame School 
Inmiddels zijn we volop bezig in 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 na de herfstvakantie voor het eerst aan de slag, 
samen met de groep 8 mediatoren. Als collega’s zijn 
we dit jaar gestart met de Taakspel training. Een 
aantal leerkrachten hebben deze training al gevolgd, 
nu zetten we dit school-breed in. Taakspel is een 
programma in de klas waarmee taakgericht gedrag 
wordt bevorderd en negatief gedrag afneemt. Dit 
zorgt voor een positiever groepsklimaat. We kijken er 
naar uit om hier in elke groep mee te starten.  
 
Zending 

De Spaanse Evangelische 
Zending (SEZ) geeft Bijbels 
onderwijs in Cuba en Spanje. 
Dit doet de SEZ door 
verspreiding van boeken, 

pastorale hulp, lessen op theologische scholen, 
Bijbelcursussen en diaconale hulp. 
Vrijdag 10 september kwam de SEZ een voorlichting 
op school verzorgen voor de kinderen. We hebben 
gespaard om de boekenkast van de predikanten, 
voorgangers e.d. te vullen, maar ook om gezinnen van 
voedselpakketten te voorzien. 
We zijn heel blij dat er zoveel kinderen (en gezinnen!) 
elke week heel trouw zendingsgeld meenemen. Veel 
dank hiervoor. Voor dit project is er zo’n € 400,00 
gespaard. Dat betekent dat er per groep gemiddeld 
zo’n 10 euro werd opgehaald. Dat is iets waar wij en 
de SEZ heel blij mee zijn! Nogmaals bedankt! 

Tussen de herfstvakantie 
en de kerstvakantie 
sparen we weer voor ons 
sponsorkind van Woord 
en Daad, Robert 
Kassirabou. Robert 
woont in Burkina Faso en 

is 18 jaar oud.  Hij heeft één zus en drie broers. 
 
Gebedsgroep  
Filippenzen 4:5-7 
De Heere is nabij. Weest in geen ding bezorgd, maar 
laat uw begeerten in alles door bidden en smeken, 
met dankzegging, bekend worden bij God. En de vrede 
Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en 
uw zinnen bewaren in Christus Jezus. 
 
 

Dat 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 vind je bij de kleuteringang en 
hoofdingang . 
De volgende bijeenkomsten zijn gepland op  woensdag 
17 november en woensdag 15 december 2021. Inloop 
vanaf 8.30 Klomperweg 110 bij Jeanine Melissen (06-
11162371 ). U/jij bent van harte welkom! 
 
Het luizenteam 
Een hoofd zonder luizen, dat wil iedereen! En daar 
weken we als school aan! Dit schooljaar is weer 
gestart met de 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.  
 
Ouderbijdrage 2021-2022 
Heel veel ouders en/of verzorgers hebben de 
vrijwillige bijdrage voor het schooljaar 2021-2022 al 
overgemaakt. Heel hartelijk dank! 
Het bedrag is € 22,00 per leerling. U kunt uw bijdrage 
overmaken op rekeningnummer NL36 RABO 
033.75.09.646 (graag onder vermelding van de naam 
en groep van uw kind(eren). Bij voorbaat hartelijk 
dank! Wij verzoeken u vriendelijk om ook voor de 
kinderen die halverwege het jaar instromen de 
ouderbijdrage te voldoen. 
 
Lege batterijen  
Deze kunnen ook worden ingeleverd op school! N.B.: 
Alleen “huishoudelijke batterijen”! 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MR  
Vanuit de Medezeggenschapsraad (MR) delen we 
graag informatie met u. 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.  
De volgende vergadering zal zijn op D.V. 8 december.  

 
Marielle Mak Lydia Budding  Hendrik Vlastuin 
Algemeen lid Algemeen lid GMR lid 
 
Namens de ouders,  

   
Agnita v. Veldhuizen Anneke Kloosterman Ineke Bijl  
GMR lid           Voorzitter  Secretaris 

 
Doneer je kleding aan het goede doel 
Zijn jouw kledingkasten weer opgeruimd? Lever je 
gebruikte kleding bij ons in! Zo draag je bij aan de hulp 
aan mensen die leven in armoede én krijgt je kleding 
een goede bestemming. Door jouw kleding naar een 
inzamelpunt van Kom over en help te brengen kun je 
verschil maken in de levens van kwetsbare gezinnen in 
landen als Oekraïne en Moldavië! Tweedehands geeft 
anderen een nieuwe kans! Kijk ook op de 

website: www.komoverenhelp.nl/kleding. 
Je kunt jouw kleding en schoenen in sterke zakken naar 
het volgende inzamelpunt brengen: De Klomperhoek, 
Klomperweg 99 in Lunteren. Hartelijk bedankt! 
 

Contactouders 2021-2022 
Groep 1/2 Elmer: moeder van Samuël van Trierum 
Groep 1/2 Vissen: moeder van Sem Maassen 
Groep 3: moeder van Esther van Weelden en Levi 
Bloemendal 
Groep 4: moeder van Senna Schuurman en Sanne van 
den Brandhof 
Groep 5: moeder van Esther van Eijsden en Henrik 
Snellen 
Groep 6: moeder van Lorène van Roekel en Alec van 
Veldhuizen 
Groep 7: moeder van Ivar van den Berg en Caithlynn 
van der Burgh 
Groep 8: moeder van Bram Melissen en Ise Morren 
Hoofdcontactouder: Cora Bloemendal 
 
Centrum voor Jeugd en Gezin 
Jeugdverpleegkundige 

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

 
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 
schoolmaatschappelijk 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. 
 
Studiedag maandag 25 oktober 
Op maandag 25 oktober zijn alle leerlingen vrij. Onze 
peuterspeelzaal en BSO zijn wel gewoon geopend.  
Als team gaan we die dag onderwijskundig/met 
schoolontwikkeling aan de slag. Na de weekopening 
starten we met muziekonderwijs onder leiding van 
Nyncke de Vries van KNA. Vervolgens is er een 
presentatie over ‘leerling in beeld (cito)’. Na een korte 
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teamvergadering gaan we in onze zoekgroepen verder 
met o.a. ‘talentontwikkeling en portfolio’, ‘zelfstandig 
werken’ en ‘leerling- en ouderparticipatie’. De middag 
ronden we af in diverse werkgroepen met thema’s als: 
resultaten, gezonde school, muziek-creatieve vakken 
en leeromgeving.    
 
Belangrijke data cursusjaar 2021-2022 
 
Oktober 2021: 
06-10: Start christelijke Kinderboekenweek. 
15-10: Afsluiting christelijke Kinderboekenweek.   
25-10: Studiedag, leerlingen vrij. 
31-10:   Hervormingsdag. 
 
18-10-2021 t/m 25-10-2021: Herfstvakantie. 
 
November 2021: 
03-11: Nationaal schoolontbijt; Dankdag. 
11-11:  Algemene Ledenvergadering. 
16-11: Inloopmorgen (8.30 – 8.45 uur). 
18-11: Spreekavond. 
23-11: Spreekavond. 
 
December 2021: 
03-12: Sinterklaasfeest. 
23-12:  19.00 uur: Kerstvieringen groepen 1 en 2 

(met ouders/verzorgers) en groepen 3 t/m 8 
(met leerkrachten). 

24-12: Groepen 1 en 2 vrij. 
   12.30 uur: Start Kerstvakantie groep 3 t/m 8. 
 
27-12-2021 t/m 07-01-2022: Kerstvakantie. 
 
Januari 2022: 
10-01: Aanvang school om 8.30 uur (normale tijd). 
26-01:  Inloopmorgen (8.30 – 8.45 uur). 
30-01: Schoolkerkdienst. 
 
Februari 2022: 
03-02: Roostervrije dag, leerlingen vrij. 
09-02: Rapport mee. 
10-02: Spreekavond. 
15-02: Spreekavond. 
25-02: Studiedag, leerlingen vrij. 
 
25-02-2022 t/m 04-03-2022: Voorjaarsvakantie. 
 
Maart 2022: 
09-03: Biddag. 
30-03: Grote Rekendag 
31-03: Inloopmorgen (8.30 – 8.45) uur en open  
  klasmorgen (nieuwe gezinnen). 
 
April 2022: 
13-04: 19.00 uur: Paasviering in de Maranathakerk 
   (leerlingen, ouders/verzorgers en personeel) 
14-04: 12.30uur: Paaslunch – leerlingen  13.30 uur  
  vrij. 
    

15-04-2022 t/m 18-04-2022: Goede Vrijdag en Pasen 
 
20-04 t/m 22-04: Centrale eindtoets groep 8. 
22-04:   Koningsontbijt; Koningsspelen. 
27-04:   Koningsdag, leerlingen vrij. 
 
 
25-04-2022 t/m 06-05-2022: Meivakantie. 
 
Mei 2022: 
16-05 en 17-05:  Schoolfotograaf. 
23-05 t/m 25-05: Schoolkamp groep 8. 
26-05: Hemelvaartsdag (vrij). 
27-05:  Dag na Hemelvaart (vrij). 
 
Juni 2022: 
03-06: Inloopmorgen (8.30 – 8.45 uur). 
06-06:  Tweede Pinksterdag (vrij). 
07-06:  Studiedag, leerlingen vrij. 
21-06: Roostervrije dag, leerlingen vrij. 
23-06: Spreekavond. 
24-06: Rapport mee. 
28-06: Schoolreis. 
30-06: Bedankavond, afsluitende activiteit. 
 
Juli 2022: 
02-07: Afsluiting project ‘Blaaskaken’ (i.s.m. KNA) 
04-07: Afscheidsavond leerlingen groep 8, 19.00 uur. 
07-07: Kennismaking nieuwe groep, 11.15-12.00 uur. 
08-07:  11.00 uur: Start Zomervakantie. 
 
11-07-2022 t/m 19-08-2022: Zomervakantie.            
 


