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geeft kinderen vleugels 



AUGUSTUS 2022

Ma 15       ZOMERVAKANTIE T/M 28 AUGUSTUS 

Di   16    
Wo 17    
Do  18    
Vr   19    
Za  20    
Zo  21    
Ma 22       

Di   23    
Wo 24 
Do  25    
Vr   26    
Za  27    
Zo  28    
Ma 29   START SCHOOLJAAR 

Di   30 

Wo 31 

BESTE OUDERS/VERZORGERS, 
 
Alstublieft: de informatiekalender van de Kelderswerf. 
Alle praktische informatie over onze school is hier in hoofdlijnen 
terug te vinden.  
Uitgebreide informatie over onze school kunt u lezen in de 
schoolgids 2022-2023, die via de website van de school te 
downloaden is.     
We wensen iedereen een prettig schooljaar. 
 
Het team van de Kelderswerf 
 
SCHOOLGEGEVENS 
 
                          obs de Kelderswerf 
Bezoekadres:      Weerestraat 70                               
                          1713 VC  OBDAM                                                                          
                                                                                                 
Telefoon:             0226-451967                                                                                                                           
 E-mail:               directie@kelderswerf.nl                                                                                                                 
 Website:            www.kelderswerf.nl                                                   
 
 
INTERNATIONAL PRIMARY CURRICULUM (IPC) 
  
IPC is een geïntegreerde aanpak van de vakken aardrijkskunde, 
geschiedenis, natuurkunde, techniek, ICT, maatschappelijke vor-
ming en expressievakken. 
De lesstof wordt in aansprekende thema's (units) aangeboden, 
waarbij de thema's vanuit de verschillende vakgebieden worden 
belicht. Op deze manier wordt de onderlinge samenhang tussen 
de verschillende vakgebieden duidelijk gemaakt. Leerlingen kun-
nen zo nieuwe kennis veel beter verbinden aan kennis die ze al 
hebben. Hierdoor zullen zij die kennis zich ook beter eigen 
maken. Projectmatig werken vergroot bovendien de betrokken-
heid van leerlingen. 
De uitgangspunten van IPC zijn: 
                                                     

Zelf ontdekkend leren. •
Uitgaan van meervoudige intelligentie en coöperatieve werk-•
vormen. Het stimuleren van vaardigheden als informatie zoe-
ken, onderzoeken en presenteren heeft naast het opdoen van 
kennis een belangrijke plaats. 
Leerdoelen worden steeds per vakgebied geformuleerd en •
zijn altijd duidelijk zichtbaar in de klas. De onderwijsdoelen 
zijn door de Onderwijsinspectie gecontroleerd en voldoen 
aan de kerndoelen. 
Sterke internationale insteek. In iedere unit is aandacht voor •
internationaal begrip. Kinderen worden zich bewust van 
overeenkomsten en verschillen tussen volkeren en landen op 
de wereld. 

 
IPC: Great learning, great teaching, great fun!



SEPTEMBER 2022
SCHOOLTIJDEN 
 
                          Groep 1 t/m 2         Groep 3 t/m 8 
Maandag              8.25-14.05 uur            8.25-14.05 uur 
Dinsdag                 8.25-14.05 uur            8.25-14.05 uur 
Woensdag             8.25-14.05 uur            8.25-14.05 uur 
Donderdag            8.25-14.05 uur           8.25-14.05 uur 
Vrijdag                  8.25-12.00 uur            8.25-14.05 uur 
 
Vakanties schooljaar 2022 – 2023                                        
Herfstvakantie        17 oktober         t/m    21 oktober 2022 
Kerstvakantie          26 december     t/m    6 januari 2023                
Voorjaarsvakantie  27 februari         t/m    3 maart 2023                  
Goede Vrijdag       7 april 2023                                                      
Pasen                     10 april 2023                                                    
Meivakantie           24 april              t/m    5 mei 2023                      
Hemelvaart            18 mei               t/m    19 mei 2023                   
Pinksteren              29 mei 2023                
Zomervakantie       24 juli               t/m    1 september 2023          

HOOFDLUIS-
CONTROLE 
Nadat er een melding 
van hoofdluis is ont-
vangen in een groep 
zal de luizenwerk-
groep alle kinderen 
van de betreffende 
groep en zo nodig de 
groep waar broer-
tjes/zusjes in zitten 
controleren op de 
aanwezigheid van lui-
zen en neten. Indien 

er bij een kind luizen of neten gevonden worden, zal dit op dis-
crete wijze aan de ouders van het betreffende kind worden door-
gegeven. Van deze ouders verwachten wij, dat zij dezelfde dag 
nog starten met een hoofdluisbehandeling. Op de deur van het 
desbetreffende lokaal komt een poster te hangen, met hierop de 
tekst: “Er heerst hoofdluis”. Ook via de Parro app worden de 
ouders op de hoogte gesteld. 
 
NIEUW SCHOOLJAAR RECEPTIE/ 
INFORMATIEAVOND                                        
Aan het begin van het schooljaar organiseren wij een nieuw 
schooljaar receptie en een informatieavond voor de ouders.  
U kunt dan kennismaken met de leerkracht(en) van uw kind(eren) 
en u ontvangt informatie over het komende schooljaar: We 
hopen alle ouders en verzorgers op deze avond te ontvangen. 

 
Extra vrije dagen en uren 
Dinsdag                  20 september  2022 
Woensdag                5 oktober 2022 
Dinsdag                  15  november 2022 
Vrijdagmiddag        23 december 2022 
Donderdag               9 februari 2023 
Maandag                 6 maart  2023 
Vrijdag                   21  juli 2023 
 

Vr   16    

Za  17    
Zo  18    
Ma 19   Schoolzwemmen groep 5 

Di   20   STUDIEDAG, LEERLINGEN VRIJ  

Wo 21    

Do  22   Informatieavond groep 4 t/m 8 

Vr   23   Verkiezingen leerlingenraad 

Za  24    
Zo  25    
Ma 26   Schoolzwemmen groep 4 

Di   27   Informatieavond groep 1 t/m 3 

Wo 28   Kinderpostzegelactie gr. 7 en 8 | Leerlingenraad 

Do  29   Info 2 

Vr   30 

 

Do    1   Uitgave jaarkalender 

Vr     2    

Za    3    

Zo    4    
Ma   5   Schoolzwemmen groep 5 
Di     6   Nieuw schooljaar receptie 

Wo   7    

Do    8   Info 1 

Vr     9    

Za  10    

Zo  11    
Ma 12   Schoolzwemmen groep 4 | Vanaf deze week startgesprekken 
Di   13      NIO groep 8 

Wo 14   Leerlingenraad 

Do  15    

 



OKTOBER 2022

Za    1    
Zo    2   
Ma   3    

Di     4   Dierendag | Allureraad (lln) 

Wo   5   STUDIEDAG, LEERLINGEN VRIJ |  

Do    6   Start Kinderboekenweek ‘Gi-ga-groen’ 

Vr     7   Start kledingactie 

Za    8 
Zo    9 
Ma 10   Schoolzwemmen groep 4 | Carrousel 

Di   11    

Wo 12   Leerlingenraad 

Do  13    Mad Science show | Info 3 

Vr   14    

Za  15 

 

Zo  16   Einde Kinderboekenweek 
Ma 17   HERFSTVAKANTIE 

Di   18 
Wo 19 
Do  20 
Vr   21    
Za  22    
Zo  23 

Ma 24   Schoolzwemmen groep 5 

Di   25    

Wo 26    

Do  27 

Vr   28    

Za  29 
Zo  30    
Ma 31   Schoolzwemmen groep 4 
 

HET TEAM VAN DE KELDERSWERF                     
 
Directeur      Marjan Bronckers              ma/di/wo/do 
 
Aanspreekpunt bij afwezigheid: 
Saapke Kroon/Annemieke Foyraz               
 
Groepsleerkrachten:                                                               
 
Groep 1-2a Floor Poelma               wo/do/vrij 
                  Melissa Bankras           ma/di 
 
Groep 1-2b Annalies van den Berg ma/di/wo/do 
                  Melissa Bankras           vrij 
 
Groep 3      Saapke Kroon             ma/di/wo 
                  Wendy Steltenpool      wo/do/vrij 
 
Groep 4      Fabian de Haan           ma t/m vrij 
 
Groep 5      Joris Doyle                  ma/do/vrij 
                  Eveline Vlaar               di/wo 
 
Groep 6      Hester Gorter              ma/di/wo 
                  Elisa Maas                  do/vrij 
 
Groep 7      Sven Vermaat              ma/di/wo/vrij 
                  Ella op den Kelder       do 
 
Groep 8      Annemieke Foyraz       di/wo/do/vrij 
                  Ella op den Kelder       ma/di 

Ondersteuning 
Vera Verloop                       ma/di/wo/do 
Wendy Steltenpool of           wo 
Saapke Kroon 
Joris Doyle                           di 
 
Onderwijsassistenten 
Bianca Zijp                          ma/di/do 
Irmgard Spruit                      di/wo-ochtend 
 
Kwaliteitscoördinatoren 
Annemieke Foyraz en Elisa Maas zijn op maandag 
vrijgesteld van lesgevende taken 
 
Vakleerkracht bewegingsonderwijs 
Bram Kras 
 
ICT-coördinator 
Suzanne Hofland, verricht deze taak 
op 9 scholen van stichting Allure 
 
Administratief medewerkster 
Sylvia van Schagen, do 
 
Vertrouwenspersoon 
Sven Vermaat, ma/di/wo/vrij 
 

Schoolzwemmen groep 5 | Voorlichting V.O. ouders groep 8 
(eventueel ook ouders groep 7) 

Einde Kinderpost- 
zegel-actie  gr. 7 en 8 



NOVEMBER 2022

Di     1    

Wo   2   Leerlingenraad | Naschoolse wetenschap & techniek workshops 14.20 uur 

Do    3   

Vr     4   Start week van de Mediawijsheid 

Za    5    
Zo    6 
Ma   7   Schoolzwemmen groep 5 

Di     8    

Wo   9   Naschoolse wetenschap & techniek workshops 

Do  10   Info 4 

Vr   11   Sint Maarten 

Za  12   Sinterklaas in Nederland 
Zo  13   Sinterklaas in Obdam 
Ma 14   Schoolzwemmen groep 4 

Di   15   STUDIEDAG, LEERLINGEN VRIJ 
 

Wo 16   Leerlingenraad | Naschoolse wetenschap & techniek workshops  

Do  17    

Vr   18    

Za  19 
Zo  20    
Ma 21   Schoolzwemmen groep 5 | Einde kledingactie  

Di   22    

Wo 23   Naschoolse wetenschap & techniek workshops 

Do  24 

Vr   25   PET event groep 7 (of donderdag, 24 november) 

Za  26    
Zo  27 
Ma 28   Schoolzwemmen groep 4 

Di   29    

Wo 30   Leerlingenraad | Naschoolse wetenschap & techniek workshops 

 

OUDERS EN SCHOOL                                                                                                           
Op de Kelderswerf zijn er voor ouders verschillende mogelijkhe-
den om een bijdrage te leveren aan ons onderwijs en de activitei-
ten die op school worden georganiseerd. Voor hulp bij activiteiten, 
feesten en excursies vragen we op de informatieavond voor alle 
groepen of ouders zich willen opgeven. Ook worden er via de 
Info, intekenlijsten en de Parro app in de loop van het schooljaar 
oproepen gedaan. We kunnen uiteraard niet zonder hulp van ou-
ders en hopen dan ook van harte dat we weer op veel ouders kun-
nen rekenen. Kinderen vinden het meestal heel leuk wanneer hun 
ouders op school meehelpen en betrokken zijn bij de activiteiten. 
Het is ook mogelijk om plaats te nemen in de: 

De medezeggenschapsraad (MZR). De medezeggenschaps-•
raad heeft instemmings- en adviesrecht bij vaststelling van 
veranderingen en nieuw beleid in alle zaken met betrekking 
tot school. Contact: MZR@kelderswerf.nl 
De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR).  •
Beleid dat alle scholen aangaat, wordt op stichtingsniveau 
samen met alle schooldirecteuren opgesteld en met de GMR 
besproken. 
De oudervereniging (OV) beheert de vrijwillige ouderbij-•
drage en het schoolreisbudget en organiseert samen met  
het team activiteiten en feesten op school.  

 

Ouderbetrokkenheid 3.0 
Onze school is gecertificeerd door het CPS. 
Ouderbetrokkenheid 3.0 beoogt slechts één ding: een ideale leer-
omgeving voor uw kind, ondersteund door onze gebundelde 
krachten als ouder(s)/verzorger(s) en leerkracht! 
Dit ziet u terug binnen onze school d.m.v. de nieuw schooljaar  
receptie, de startgesprekken en een gespreksarrangement, de 
wensboom, het koffie- en theemoment voor ouders met directie, 
naar wens nieuwe ouders koppelen aan ouders die al langer bij 
de school betrokken zijn (inzetten van buddy’s), de Nieuwsflitsen 
per groep, de leerlingenraad, medezeggenschapsraad en ouder-
vereniging. Bij alles wat we doen werken we op basis van gelijk-
waardigheid waarbij we respect hebben voor elkaars expertise. 
 



DECEMBER 2022

Do    1   Carrousel | Info 5 

Vr     2    

Za    3    
Zo    4    
Ma   5   Schoolzwemmen vervalt! | Sinterklaasfeest op school | Pakjesavond 

Di     6    

Wo   7   Naschoolse wetenschap & techniek workshops 

Do    8 

Vr     9    

Za  10 
Zo  11    
Ma 12   Schoolzwemmen groep 5 

Di   13   Allureraad (lln) 

Wo 14   Leerlingenraad 

Do  15 

 

Vr   16    

Za  17    
Zo  18    
Ma 19   Schoolzwemmen groep 4 

Di   20   Kerstmarkt 14.05 - 16.00 uur 

Wo 21   Kerstmarkt 14.05 - 16.00 uur 

Do  22   Kerstviering 17.00 - 19.30 uur / Leerlingen vrij tussen 12.00 - 17.00 uur | Info 6 

Vr   23   ALLE LEERLINGEN OM 12.00 UUR VRIJ 

Za  24       
Zo  25   EERSTE KERSTDAG 
Ma 26   TWEEDE KERSTDAG   
Di   27   KERSTVAKANTIE 
Wo 28 
Do  39    
Vr   30       

Za  31       OUDEJAARSDAG 
 

 HET TEAM VAN DE KELDERSWERF 
WENST IEDEREEN FIJNE FEESTDAGEN 
EN EEN GELUKKIG 2023! 

SCHOOLZWEMMEN 
Groep 4 en groep 5 gaan om de week op maandagoch-
tend om 8.25 uur naar het zwembad in de Goorn met de 
bus. Deze groepen hebben die week dan één gymles en 
een zwemles. 
 
HVO 
Er wordt HVO les gegeven in de groepen 5 t/m 8 op  
de dinsdag. De HVO les gaat gegeven worden door  
Margreeth van Diepen. Tijdens deze lessen komen de  
volgende onderdelen aan bod. 

Sociaal-emotionele ontwikkeling  •
Culturele oriëntatie •
Maatschappelijke oriëntatie •
Natuur en onze rol daarin •

Meer informatie vindt u in onze informatiegids 2022-2023. 
 
PLUSKLAS 
Op elke school zijn kinderen die extra uitdaging nodig heb-
ben binnen het onderwijsaanbod. Voor deze kinderen heb-
ben we de plusklas. De plusklas komt wekelijks op 
maandag bij elkaar. Elisa Maas begeleidt deze groep leer-
lingen. Diverse thema’s komen aan bod tijdens deze  
lessen. De kinderen krijgen opdrachten mee die ze in hun 
eigen jaargroep verder uitwerken. 



JANUARI 2023

Zo    1      NIEUWJAARSDAG | KERSTVAKANTIE   
Ma   2 
Di     3 
Wo   4 
Do    5    
Vr     6    
Za    7    
Zo    8       
Ma   9   Schoolzwemmen groep 5 

Di   10    

Wo 11   Leerlingenraad 

Do  12 

Vr   13    

Za  14 
Zo  15 
 

Ma 16   Schoolzwemmen groep 4 | Start afname CITO toetsen 

Di   17    

Wo 18 

Do  19   Start raamposteractie voor nieuwe leerlingen 

Vr   20    

Za  21    
Zo  22    
Ma 23      Schoolzwemmen groep 5 

Di   24    

Wo 25   Start Nationale Voorleesdagen | Leerlingenraad 

Do  26   Info 7 

Vr   27    

Za  28 
Zo  29 
Ma 30   Schoolzwemmen groep 4 

Di   31    

 

NATIONALE VOORLEESDAGEN 
Voorlezen aan kinderen is belangrijk. Het prikkelt de fantasie, 
ontwikkelt het taalgevoel en bezorgt hun plezier. De Nationale 
Voorleesdagen hebben als doel het voorlezen aan kinderen die 
zelf nog niet kunnen lezen, te bevorderen. 
Op woensdag 25 januari openen we de voorleesdagen met een 
voorleesactiviteit.  
 
CITO-TOETSEN 
We toetsen de kinderen elk halfjaar op hun leerontwikkeling op 
taal- en rekenvaardigheden met de CITO-toetsen. In januari/fe-
bruari is de eerste toetsperiode en in juni is de tweede. Door 
ieder half jaar de ontwikkeling van de kinderen goed in kaart te 
brengen, krijgen we een goed beeld van de doorgaande lijn tij-
dens de basisschooltijd en kunnen we ons ook vergelijken met 
andere scholen, zodat we ook de kwaliteit van ons onderwijs 
blijven monitoren en kunnen optimaliseren. 
 
RAPPORTFOLIO 
Twee keer per jaar ontvangt u een rapportfolio waarin u  
geïnformeerd wordt over de ontwikkeling van uw kind. In een 
rapportfolio kunt u ook een bijdrage van de kinderen vinden. 
De rapportfolio’s worden in februari en juli mee naar huis ge-
geven. Als ouder kunt u inloggen via het ouderportaal van  
ParnasSys om het rapport digitaal, de methode- en CITO  
toetsen, de persoonlijke gegevens van uw kind en de notities die 
we maken n.a.v. de gesprekken die we als school met u voeren, 
in te kunnen zien. 
 
 
 

 
ENGELS 
In alle groepen wordt wekelijks Engelse les gegeven. In groep 8 
bieden wij de kinderen de mogelijkheid om deel te nemen aan 
het Anglia examen. Ook kunnen kinderen zich aanmelden voor 
de naschoolse  English Kidsclub o.l.v. Sonia Harrison. 
 
 



FEBRUARI 2023

Wo   1   Rondleidingen  op afspraak voor nieuwe ouders in februari en maart 

Do    2    

Vr     3    

Za    4   Einde Nationale Voorleesdagen 
Zo    5    
Ma   6   Schoolzwemmen groep 5 

Di     7    
Wo   8    

Do    9   STUDIEDAG, LEERLINGEN VRIJ  

Vr   10    

Za  11    
Zo  12 
Ma 13   Schoolzwemmen groep 4 

Di   14   Valentijnsdag | Allureraad (lln) 

Wo 15    

 

TE LAAT/ZIEK 
Een kind is leerplichtig vanaf 5-jarige leeftijd. Vanaf deze leeftijd 
hoort een kind dagelijks naar school te gaan. Als uw kind niet 
of niet op tijd op school kan komen, verwachten wij een tele-
foontje vóór schooltijd of een berichtje via de Parro app met de 
reden van afwezigheid. 
Als uw kind vaak te laat op school komt, nadat de school daar-
van bij u melding heeft gemaakt, moeten wij dit melden bij de 
leerplichtambtenaar. 
Voor incidentele vrijstelling van schooltijden zijn aparte regels 
opgesteld door de leerplichtambtenaar van de gemeente: 
 
REGELS VOOR VERVROEGDE VAKANTIE 
OF VERLATE THUISKOMST: 
 
Extra vakantie 
Iedereen moet zich houden aan de vastgestelde schoolvakan-
ties. In heel bijzondere gevallen is de directie van de school  
gerechtigd een leerling vrij te geven om met zijn ouders op va-
kantie te gaan. Dat mag hooguit één keer per jaar en voor een 
periode van ten hoogste 10 dagen. Dit geldt alleen voor ouders 
die door hun beroep niet in de schoolvakanties vakantie kunnen 
nemen of wanneer er gewichtige omstandigheden samenhangen 
met het verzoek tot vakantieverlof. Meent u in aanmerking  
te komen voor deze extra vakantiedagen, dan verzoeken wij u 
tijdig contact op te nemen met de schoolleiding.

Verlofregeling inzake gewichtige omstandigheden 
Leerlingen krijgen mogelijk extra vrij voor belangrijke familie -
zaken zoals een begrafenis of huwelijk. Ook verplichtingen die 
voortvloeien uit geloofs- of levensovertuiging kunnen reden zijn 
om een (extra) vrije dag te verlenen. Om verlof aan te vragen 
dient u het formulier “verlofaanvraag” in te vullen en tijdig 
in te dienen bij de directie. Dit formulier kunt u downloaden via  
onze website www.kelderswerf.nl of u kunt bij de leerkracht of 
administratie een papieren exemplaar afhalen. 

Do  16   Rapportfolio mee 

Vr   17    

Za  18 
Zo  19 
Ma 20   Schoolzwemmen groep 5 

Di   21   Carrousel 

Wo 22   Leerlingenraad 

Do  23   Info 8 

Vr   24    

Za  25 
Zo  26 
Ma 27      VOORJAARSVAKANTIE 

Di   28    
 



MAART 2023

Do  16    

Vr   17    

Za  18 
Zo  19    
Ma 20   Schoolzwemmen groep 5 

Di   21    

Wo 22    

Do  23   Info 9 

Vr   24 

Za  25    
Zo  26    
Ma 27   Schoolzwemmen groep 4 | Theoretisch verkeersexamen groep 7 

Di   28 

Wo 29   Leerlingenraad 

Do  30    

Vr   31 

 

Wo   1   VOORJAARSVAKANTIE 
Do    2    
Vr     3    
Za    4    
Zo    5    
Ma   6   STUDIEDAG, LEERLINGEN VRIJ 

Di     7    

Wo   8   Luizencontrole 

Do    9    

Vr   10    

Za  11    
Zo  12    
Ma 13   Schoolzwemmen groep 4 

Di   14   Theaterdag (onder voorbehoud) 

Wo 15   Leerlingenraad 

 

OPENBAAR ONDERWIJS,  
WAAR VERHALEN SAMENKOMEN 
De openbare school is een ontmoetingsplaats midden in de sa-
menleving. Een plek waar verhalen samenkomen, waar kinderen 
en jongeren samen spelen en samen leren. Ze geven samen 
vorm aan hun school als mini samenleving, waarin ruimte is voor 
ieders verhaal en democratische waarden. In de school worden 
deze waarden zichtbaar in de cultuur, de organisatie, het  
onderwijs en in de verbinding met de samenleving.  
Deze maand is weer de ‘Week van Openbare Scholen’. Scholen 
in heel Nederland organiseren samen met leerlingen diverse  
activiteiten rondom de kernwaarden van het openbaar onder-
wijs (gelijkwaardigheid, vrijheid en ontmoeting), om het karakter 
van hun school te laten zien. Bij ons wordt het ‘openbaar om-
metje’ georganiseerd. Dan is het mogelijk voor nieuwe ouders 
om hun peuter mee te laten spelen met de kleuters en een speur-
tocht te doen.

SCHOOLBESTUUR 
De Kelderswerf is een onderdeel van Allure, Stichting voor open-
baar onderwijs. Stichting Allure is bestuurlijk verantwoordelijk 
voor 15 openbare scholen in de gemeenten Opmeer, Koggen-
land en Medemblik. 
 
 
 
 
 

Stichting Allure 
Kerkstraat 79a 

1687 AM WOGNUM 
T (0226) 35 72 30 

 
info@stichtingallure.nl 
www.stichtingallure.nl 



APRIL 2023

Zo  16 

Ma 17   Schoolzwemmen groep 4 

Di   18  IEP eindtoets groep 8 
Wo19  IEP eindtoets groep 8 
Do  20  Herdenking oorlogsmonument groep 8 
Vr   21  Koningsspelen / Sponsorloop 
Za  22    
Zo  23    
Ma 24   MEIVAKANTIE 

Di   25    

Wo 26       
Do  27   KONINGSDAG 

Vr   28 

Za  29    
Zo  30    
 

Za    1    
Zo    2 
Ma   3   Schoolzwemmen groep 5 

Di     4    

Wo   5    

Do    6   Paaslunch 

Vr     7   GOEDE VRIJDAG, LEERLINGEN VRIJ 

Za    8    
Zo    9   EERSTE PAASDAG 
Ma 10   TWEEDE PAASDAG 

Di   11   Allureraad (lln) | Leerlingenraad 

Wo 12      Carrousel 

Do  13   Info 10 | Anglia examen groep 8 

Vr   14   Start kledingactie 

Za  15    
 

VREEDZAME SCHOOL 
 
De Vreedzame School is een programma dat ernaar streeft om 
de school en de klas een democratische gemeenschap te laten 
zijn, waarin alle leden (leerlingen, leerkrachten en ouders) zich 
verantwoordelijk, betrokken, gehoord en gezien voelen en 
waarin iedereen een stem heeft. Hierdoor ontstaat een beter 
leer- en werkklimaat. Ook bereiden we onze leerlingen voor op 
het leven in een democratische samenleving en stimuleren actief 
burgerschap. 
De Vreedzame School rust op een aantal pijlers: 

sociale verbondenheid en leerlingparticipatie •
conflicten oplossen  •
interactief onderwijzen •
sociaal-emotionele intelligentie •
 •

SCHOOLREGELS                                                                                                                   
De school is een plaats waar kinderen, leerkrachten en ouders 
elkaar ontmoeten. Om alles zo soepel mogelijk te laten verlo-
pen zijn regels nodig. Hieronder staan enkele belangrijke ba-
sisregels. Iedere groep heeft daarnaast ook nog eigen regels 
en afspraken, die in het begin van het nieuwe schooljaar samen 
met de kinderen worden opgesteld en ondertekend in het kader 
van ‘De Vreedzame School’, ons programma ter bevordering 
van de sociaal-emotionele ontwikkeling.     

1.   Voor groot en klein zullen we aardig zijn 
2.   We zorgen goed voor alle spullen 
3.   Binnen school is het ‘wandelgebied’                                                                                                                                             

                                                                                                       
 
Verdere algemene afspraken: 

Fietsen horen in de fietsenstalling en op het plein mag niet •
worden gefietst. Kinderen komen zoveel mogelijk lopend 
naar school i.v.m. de beperkte ruimte in de fietsenstalling. 
Op het schoolplein wordt niet gefietst, maar met de fiets aan •
de hand gelopen. 
Het meebrengen van waardevolle spullen is op eigen risico. •
Kinderen mogen op school geen mobiele telefoons of smart-•
watches bij zich dragen (als een kind het wel mee heeft,  
bewaart de leerkracht dit tot na schooltijd). Op school mag 
door kinderen gebruik gemaakt worden van de school -
telefoon indien dit nodig mocht zijn. 
 

Overige schoolafspraken 
kunt u vinden in de 
informatiegids 2022-2023  
op onze website.



Ma   1   MEIVAKANTIE 
Di     2 
Wo   3       

Do    4      Dodenherdenking 

Vr     5   Bevrijdingsdag 
Za    6    
Zo    7       

Ma   8   Schoolzwemmen groep 5 

Di     9    

Wo 10   Leerlingenraad 

Do  11  Info 11 

Vr   12    

Za  13    
Zo  14   Moederdag 
Ma 15   Schoolzwemmen groep 4 

 

Di   16   Schoolfotograaf 

Wo 17   Praktijk verkeersexamen groep 7 (8) 

Do  18    HEMELVAART WEEKEND, LEERLINGEN VRIJ 
Vr   19    
Za  20 
Zo  21 
Ma 22   Schoolzwemmen groep 5 
Di   23   Leerlingenraad 

Wo 24   Meesters- en juffendag 

Do  25    

Vr   26 

Za  27    
Zo  28   EERSTE PINKSTERDAG 
Ma 29   TWEEDE PINKSTERDAG, LEERLINGEN VRIJ 

Di   30    

Wo31  Einde kledingactie  
 

COMMUNICATIE 
Op school hechten we waarde aan een goede communicatie 
met ouders en leerlingen. Na schooltijd kunt u altijd even bin-
nenlopen voor een kort gesprek met de leerkracht of voor het 
maken van een afspraak. Veel communicatie vanuit school  
verloopt digitaal (via de mail of Parro app), zodat we zo veel 
mogelijk ouders bereiken. Mocht u van e-mailadres veranderen, 
geeft u dit dan z.s.m. aan bij de administratie van school.  
 
Website en Facebook  
Op de website www.kelderswerf.nl vindt u veel informatie over 
school, zoals: (foto)verslagen van activiteiten, achtergrondinfor-
matie, de informatiegids en diverse formulieren. Via Facebook 
wordt u op de hoogte gehouden van activiteiten.  
 
Digitale nieuwsbrief 
Om de drie weken ontvangt u onze nieuwsbrief. De Info  
verschijnt per mail op donderdag. Hierdoor blijft u op de hoogte 
van nieuws en aankomende activiteiten. 
 
Nieuwsflits 
Regelmatig stuurt de groepsleerkracht een digitale nieuwsflits 
over hetgeen zich afspeelt in de klas. Onderwerpen zijn bijvoor-
beeld: een excursie, een thema waarover wordt gewerkt, aan-
komende toetsen of nieuw aangeboden lesstof. 

VERLOREN EN GEVONDEN VOORWERPEN 
Het komt regelmatig voor, dat kinderen allerlei spullen op school 
of in de gymzaal/sporthal kwijtraken. Enkele tips om dit zoveel 
mogelijk te voorkomen: 

Zet de naam in jassen, laarzen en sportkleding; •
Doe een herkenbare sleutelhanger aan de huis- en/of fiets-•
sleutel;  
Laat speelgoed en persoonlijke spulletjes thuis •
In de keuken staat een kist met gevonden voorwerpen. •
Gevonden (fiets)sleutels hangen op een haakje bij  
de personeelskamer. 
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Do    1   Info 12 

Vr     2   Carrousel 

Za    3 
Zo    4    
Ma   5   Schoolzwemmen groep 4 

Di     6    

Wo   7   Leerlingenraad | Schoolkamp groep 8 

Do    8   Schoolkamp groep 8  

Vr     9    Schoolkamp groep 8 

Za  10    
Zo  11 
Ma 12   Schoolzwemmen groep 5 | Start afname cito toetsen 

Di   13    

Wo 14 

Do  15    

 

Vr   16    

Za  17    
Zo  18       Vaderdag 

Ma 19   Schoolzwemmen groep 4 

Di   20    

Wo 21   Leerlingenraad | Schoolreisje groep 3 t/m 7 | Spelletjesdag groep 1-2 

Do  22   Info 13 

Vr   23    

Za  24 
Zo  25    

Ma 26   Schoolzwemmen groep 5 

Di   27 

Wo 28 

Do  29   Uitreiking Anglia certificaten 

Vr   30    

 

ETEN EN DRINKEN IN DE PAUZES 
De kinderen nemen voor de ochtendpauze eten en drinken mee 
naar school. Een gezond tussendoortje, zoals fruit en een pakje 
of beker drinken volstaat en heeft zeker de voorkeur. Daarnaast 
nemen de kinderen een lunch (eten én drinken) mee. Het is han-
dig als u bij bederfelijke etenswaren een koel element toevoegt. 
Graag op alle meegebrachte waren de naam van uw kind ver-
melden. Koolzuurhoudende dranken zijn niet geschikt voor 
schoolgebruik. Snoep, chips en chocolade zijn niet toegestaan 
als tussendoortje of tijdens de lunch. 
 
VERJAARDAG EN TRAKTATIES 
Aan het vieren van een verjaardag wordt in elke groep een 
eigen vorm gegeven. Voor elke groep geldt, dat de jarige met  
2 klasgenootjes de klassen rond mag gaan in hun eigen bouw 
(onder- of bovenbouw). Eenvoudige, gezonde traktaties genie-
ten de voorkeur. Het is niet de bedoeling om een extra cadeautje 
toe te voegen aan de traktatie. Voor de leerkrachten behoeven 
geen aparte traktaties te worden gekocht. Het liefst krijgen zij 
hetzelfde als de kinderen. Bij de kleuters mogen de ouders de 
viering in de groep meemaken. Dit kan meteen om 8.25 uur of 
anders in overleg met de leerkracht. 
 
VERJAARDAGVIERING LEERKRACHTEN 
Op de “Meesters- en juffendag” vieren we in alle groepen  
de verjaardagen van de leerkrachten. Dit doen we op woensdag  
24 mei.

ACTIVITEITEN 
Onze school organiseert gedurende het schooljaar de nodige 
activiteiten, zoals: Nationale Voorleesdagen, Koningsspelen, Sin-
terklaasfeest, Kerstmarkt en Kerstdiner, Kinderpostzegelactie, 
Paaslunch, sponsorloop, Mad science show, excursies t.a.v. cul-
turele vorming, natuurexcursies, theaterdag en schoolreisjes. 
Ook wordt er regelmatig een carrousel met zang, dans en toneel 
georganiseerd. Alle leerlingen zijn hierbij betrokken. 
Al vanaf groep 1 doen de kinderen spelenderwijs mee. Goed 
voor het zelfvertrouwen en de persoonlijke ontwikkeling. 

JUNI 2023
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Zo  16    
Ma 17   Schoolzwemmen groep 4 | ‘Stoeltje passen’ | Schoonmaakavond gr. 1-2 

Di   18   Musical groep 8 voor alle groepen 

Wo 19   Musical + afscheidsfeest groep 8 

Do  20   Uitzwaaien groep 8 | Info 14 

Vr   21   STUDIEDAG, LEERLINGEN VRIJ 
Za  22 
Zo  23 
Ma 24   ZOMERVAKANTIE T/M  1 SEPTEMBER 
Di   25    
Wo 26 
Do  27 
Vr   28 
Za  29 
Zo  30 
Ma 31 
 

Za    1    
Zo    2    
Ma   3   Schoolzwemmen groep 4 

Di     4 

Wo   5   Leerlingenraad 

Do    6    

Vr     7 

Za    8    
Zo    9    
Ma 10   Schoolzwemmen groep 5 

Di   11   Allureraad (lln) 

Wo 12       

Do  13   Rapportfolio mee 

Vr   14      Playbackshow, groep 5 t/m 8 

Za  15 
 

OPVANG BIJ ZIEKTE VAN DE LEERKRACHT 
Als een leerkracht door ziekte afwezig is, proberen wij altijd een 
invaller voor de groep te vinden. Aangezien het aantal beschik-
bare invallers zeer gering is, is dit niet altijd mogelijk. Als we 
geen invaller voor de groep kunnen vinden, nemen we de vol-
gende maatregelen in de aangegeven volgorde: 

a.  We kijken of een aanwezige leerkracht die op dat  
    moment vrij is van lesgevende taken ingezet kan  
    worden voor de groep.  
b.  We kijken of de groep opgedeeld kan worden over  
    meerdere groepen. 
c.  We sturen de groep naar huis. 

Het naar huis sturen doen we slechts in het uiterste geval en het 
liefst alleen als de beslissing een dag van tevoren genomen kan 
worden, zodat iedereen hiervan tijdig op de hoogte is. Als deze 
maatregel op dezelfde dag genomen moet worden, wordt er 
eerst contact met de ouders opgenomen om na te gaan of er 
thuis opvang voor het kind is. In alle gevallen geldt, dat als het 
kind thuis niet opgevangen kan worden, het kind op school 
onder de hoede van een leerkracht kan blijven.  

KLEDINGINZAMELINGSACTIE 
De kledingactie wordt 2 keer in het schooljaar groot aangekon-
digd. U kunt de hele maand voorafgaand aan de ophaaldatum 
de kleding deponeren in de houten kisten in de schuur van de 
onderbouw. Tussentijds kunt u op dezelfde plaats uw kleding 
kwijt. 
 
EEN BETER MILIEU 
Onze school is verzamelpunt voor oud papier 
en lege batterijen.  
In de papiercontainer (bovenbouw schuur), de 
speciale batterijenbak (bij de voordeuren) kunt 
u dit afval kwijt. U spaart het milieu en werkt 
eraan mee, dat we enige (geringe) extra in-
komsten/punten hebben. 
 

Wij wensen iedereen 

een heerlijke 
zomervakantie toe! 
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