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VERHUIZEN NAAR HET
GERECHTSGEBOUW, EXTRA VRIJE DAG

Verhuizen en een extra vrije dag
Op vrijdag 21 juli gaan we met ons hele team de

inboedel van de lokalen uit het hoofdgebouw
verhuizen naar het gerechtsgebouw. Alle

kinderen krijgen die ochtend vrij. 
De laatste schooldag wordt voor iedereen dan

donderdag 20 juli.
 

Waarom verhuizen we? 
De lokalen van het hoofdgebouw worden vanaf

dat moment gerenoveerd. De bouwlieden kunnen
in een leeg gebouw goed doorwerken. De

kinderen kunnen dan na de zomervakantie in de
rustige, schone en veilige omgeving van het

gerechtsgebouw les krijgen. 
 

Wie komt ons helpen?
Wie kan/wil helpen met het verhuizen? We willen
hiervoor donderdagmiddag 20 juli na schooltijd

en vrijdag 21 juli graag een beroep op u doen.
Doet u ons een berichtje?

 



Graag willen wij als school en stichting weten of de kinderen tevreden
zijn en zich veilig voelen bij ons op school. Vanaf deze week is of wordt
er een digitale vragenlijst ingevuld door de kinderen van de groepen 5
t/m 8. Wij laten weten wat de uitkomst is.

WMK VRAGENLIJST
TEVREDENHEID EN VEILIGHEID
KINDEREN GROEPEN 5 T/M 8

DE TEKENING VAN DE 2 NIEUWE
LOKALEN DIE OP HET
SCHOOLPLEIN WORDEN
GEBOUWD OP DE PLEK VAN HET
BUURTHUIS

LOOP GERUST EENS BINNEN, 
IN DE SCHOOLBIBLIOTHEEK/
KEUKEN LIGGEN DE TEKENINGEN



KIES EN KIEZEN TREFWOORD
METHODE

LEVENSBESCHOUWING
Niemand ‘kiest’ zomaar voor een scheiding. Zeker
kinderen en jongeren niet. Kinderen en jongeren zijn erg
trouw aan hun ouders en ook afhankelijk van de
mogelijkheden die ze hebben en krijgen. Een eigen plek en
ruimte om eens te vertellen en delen wat ze meemaken en
waar ze hun vragen en zorgen te durven vertellen, en
samen zijn met leeftijdgenoten helpt hen. Aandacht voor
hun situatie is nodig om een zo onbelemmerd mogelijke
jeugd door te maken. Ouders willen dat kinderen
professionele begeleiding krijgen én dat daarvoor niet
perse een hulpverleningstraject ingeschakeld voor hoeft te
worden. Voor kinderen en jongeren die de scheiding van
hun ouders meemaken én hun ouders, is er KIES.

Wat is KIES
KIES is een manier om kinderen met gescheiden ouders, in
een groep te begeleiden. Dat kunnen allerlei scheiding
situaties zijn. De scheiding is kort of al langer geleden, de
scheiding verloopt zoals een gemiddelde scheiding of wat
moeizamer, er worden wel of geen problemen ervaren. Alle
trajecten van KIES zijn gericht op het perspectief van het
kind, de behoefte en het welzijn van het kind bij scheiding
en het leren omgaan met de lastige dingen die een
scheiding met zich kan meebrengen. KIES professionals
behartigen de belangen van de kinderen en jongeren.

Het doel van KIES
KIES is er voor het recht van kinderen en jongeren om
gehoord te worden, om hen een stem te geven in scheiding
situaties en om hen te leren kiezen voor zichzelf. Ze
kunnen zelf (leren) kiezen voor hun eigen gedachten,
gevoelens, wat ze ervaren, wensen en hopen. Dat hebben
kinderen en jongeren ook nodig om zichzelf goed te leren
kennen en om te erkennen wie ze zelf zijn en om grip op
hun leven te ervaren. Er hoeft niets 'aan de hand' te zijn
om deel te nemen aan KIES om er voordeel van te hebben.
KIES is er voor alle kinderen met gescheiden ouders die
daar behoefte aan hebben. Dat KIES kinderen helpt is
bewezen in de praktijk en met een effecten studie door de
Universiteit van Utrecht.

Binnenkort willen we starten met een KIES training voor
kinderen in de leeftijdsgroep 8-12 jaar. Deze wordt
gegeven door Welzijn Mensen Werk en stichting MEE. Wilt u
meer informatie dan kunt u contact opnemen via 06-
24920161. 

Inhoud: Over zorg en verwaarlozing.
Over je bezorgd maken en in actie
komen. Over dilemma’s en vragen
waar je voor kunt komen te staan.

Bijbelverhalen onderbouw:
week 4: Een man die niet kan praten
(Matteüs 9, 32-34); Jezus zorgt voor
een blinde bedelaar (Lucas 18, 35-
43).

Bijbelverhalen middenbouw:
week 4: Als 1 van de 2 verloren is (1)
(Lucas 15, 11-32); Als 1 van de 2
verloren is (2) (Lucas 15, 11-32).

Bijbelverhalen bovenbouw:
week 4: Vader wacht (1) (Lucas 15,
11-32); Vader wacht (2) (Lucas 15, 11-
32).



AGENDA

Week 4 en 5 Cito
toetsweken

Vrijdag 27 januari                                                  
11.00 uur peuterdans met
juf Iris

Vrijdag 20 januari, 3 en 17
februari                                          
11.00 uur peutergym

Vrijdag 27 januari open
dag Stad & Esch voor
groep 8

Zaterdag 4 februari
waterpolotoernooi

Voorjaarsvakantie
ma 27 februari t/m vr 3

maart 2023

Goede Vrijdag en Pasen
vr 7 t/m ma 10 april

2023

Meivakantie incl.
Koningsdag

ma 24 april t/m vr 5 mei
2023

Hemelvaart do 18 en vr 19 mei 2023

Pinksteren + studiedag ma 29 en di 30 mei 2023

Zomervakantie
vr 21 juli t/m vr 1
september 2023

AGENDA VAKANTIEROOSTER
2022-2023

OVERIGE VRIJE MOMENTEN/AFWIJKENDE SCHOOLTIJDEN IN
SCHOOLJAAR 2022 – 2023: 

-WO. 31 MEI T/M VR. 2 JUNI                  TIJDENS DE KAMPDAGEN VAN GR. 7 EN 8 ZIJN DE GR. 1/2 VRIJ
-VRIJDAG 21 JULI 2023                           ALLE GROEPEN DE HELE DAG VRIJ (BEGIN ZOMERVAKANTIE)



ACTIVITEITENAGENDA
(ONDER VOORBEHOUD)

Citoweek periode 1
Kerk- en schooldienst
1e rapport mee naar huis
Spreekuurweek 2 
Paasviering (onder schooltijd)
Koningsspelen 
Schoonmaakweek
Sportdag groep 6,7,8
Schoolreis groepen 3 t/m 6
Kleuterfeest

Schoolkamp groep 7 en 8
Avondvierdaagse (A4D)
Citoweek periode 2
2e rapport mee naar huis 
Schoolfotograaf
Spreekuurweek 3 
Doorschuifmoment nieuwe groep
Slotavond groep 8
Juffenfeest kleuters

: 23 januari t/m 3 februari 2023
: zondag 8 oktober 2023
: vrijdag 10 februari 2023
: 13 t/m 17 februari 2023
: donderdag 6 april 2023
: vrijdag 21 april 2023 
: 15 t/m 19 mei 2023
: vrijdag 26 mei 2023
: dinsdag 16 mei 2023
: dinsdag 16 mei 2023 schooltijd van de 
 kleuters wordt dan aangepast
: woensdag 31 mei t/m vrijdag 2 juni 2023*)
: maandag 5 t/m donderdag 9 juni 2023
: 12 t/m 23 juni 2023 
: maandag 26 juni 2023
: dinsdag 27 juni 2023
: 3 t/m 7 juli 2023
: donderdag 13 juli 13.15-14.00 uur 2023
: dinsdag 18 juli 2023
: woensdag 19 juli 2023
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