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KALENDER 2022 - 2023

De Meenthe 28
8051 KV Hattem
038-4441127
janjaspersschool@stichtingcambium.nl
www.janjaspersschool.nl

    ‘Een veilige plek  
om te groeien’



Inleiding
Voor u ligt de informatiekalender van de open christelijke 
basisschool Jan Jaspers.
In deze kalender vindt u de planning van de diverse 
activiteiten, ‘nieuwe’ ontwikkelingen en afspraken. Hij is 
bijvoorbeeld handig als u wilt weten wanneer uw kind moet 
gymmen, zwemmen of wanneer u een e-mailadres zoekt van 
één van de betrokkenen op school.
Bovendien staan alle belangrijke data van het schooljaar 
alvast voor u ingevuld, zodat u geen activiteit of festiviteit zult 
missen. 
Uitgebreidere informatie kunt u vinden in onze schoolgids. U 
kunt de schoolgids vinden op onze website 
www.janjaspersschool.nl 

Inhoud
Praktische informatie kunt u terugvinden op alfabetische 
volgorde. Op de laatste pagina vindt u een index, zodat u snel 
kunt vinden wat u zoekt.

Als u nog vragen of opmerkingen heeft na het doornemen 
van deze kalender, horen we dat graag!

Met vriendelijke groet, 

Joanne Hogendoorn
Directeur a.i. Jan Jaspers
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Augustus 2022
wk maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag

31

Zomervakantie
Juf Marijke jarig

1

Zomervakantie

2

Zomervakantie
Juf Hester Jarig

3

Zomervakantie

4

Zomervakantie

5

Zomervakantie

6

Zomervakantie

7

32

Zomervakantie

8

Zomervakantie

9

Zomervakantie

10

Zomervakantie
Meester Tonny jarig

11

Zomervakantie

12

Zomervakantie

13

Zomervakantie

14

33

Zomervakantie

15

Zomervakantie

16

Zomervakantie

17

Zomervakantie

18

Zomervakantie

19

Zomervakantie

20

Zomervakantie

21

34

Zomervakantie

22

Zomervakantie 

23

Zomervakantie

24

Zomervakantie

25

Zomervakantie 
JJP (starteditie)

26

Zomervakantie

 27

Zomervakantie

 28

35

Gouden weken 
Koffie-inloop 

08.30 uur

29 30

Hoofdluiscontrole

 31



  

GROEPSINDELING

groep leerkracht dagen Email 

1-2A Fleur Hanekamp 

Monique van Voorst

ma., do. en vr.

di. en wo.

fleurhanekamp@stichtingcambium.nl

moniquevanvoorst@stichtingcambium.nl

1-2B Ingeborg van Raalte 

Eline van der Toorn

ma., di., do. en vr.

wo. 

ingeborgvanraalte@stichtingcambium.nl

elinevandertoorn@stichtingcambium.nl

3 Maartje van der Velde

Judith van Garderen

ma., di., wo. (om de week), do. en vr.

wo. (om de week)

maartjevandervelde@stichtingcambium.nl

judithvangarderen@ stichtingcambium.nl

4 Jennieke de Pater ma., di., wo., do. en vr. jenniekepater@stichtingcambium.nl

5 Laura Mater

Marijke Brehler

ma. en vr.

di., wo., en do. 

lauramater@stichtingcambium.nl

marijkebrehler@stichtingcambium.nl

6 Lucinde Blok

Alienke Oldehinkel

ma. en vr.

di., wo. en do.

lucindeblok@stichtingcambium.nl

alienkeoldehinkel@stichtingcambium.nl

7 Diantha ten Brinke

Judith van Garderen

ma., di. en wo.

do. en vr.

dianthatenbrinke@stichtingcambium.nl

judithvangarderen@stichtingcambium.nl

8 Benjamin Pals

Renate Winters 

ma., di., wo. (om de week), do., en vr. 

wo. (om de week)

benjaminpals@stichtingcambium.nl

renatewinters@stichtingcambium.nl

 

Conciërge Dennis                  Dennis     Dennis                 dennisbuitenkamp@stichtingcambium.nl

Ons team bestaat verder uit:
Natasha Wentzel, Onderwijsondersteuner 
natashawentzel@stichtingcambium.nl

Gina Wolfs, Onderwijsondersteuner
ginawolfs@stichtingcambium.nl

Hester van der Wal, Onderwijsondersteuner
hestervanderwal@stichtingcambium.nl

Corine André, Onderwijsondersteuner
corineandre@stichtingcambium.nl

Leon ten Klooster, Vakdocent bewegingsonderwijs
Aanwezig: di., do., en vr. 
buurtsportcoach@mfcdemarke.nl

Reina Liefers, Ondersteunt bij diverse onderwijstaken 

Inge Barneveld, Ondersteunt bij diverse onderwijstaken 

Hanna de Bruin, Administratief medewerkster
Aanwezig: ma. 
hannadebruin@stichtingcambium.nl

Tonny Harmsen, Conciërge
Aanwezig: di. 
tonnyharmsen@stichtingcambium.nl

We kunnen een beroep doen op:
Arnold Dekker, Schoolmaatschappelijk werker 
arnolddekker@verian.nl

Marianne Dirven, Schoollogopediste 
mariannedirven@hattem.nl

Joanne Hogendoorn, Directeur a.i. 
Bereikbaar op: ma., di. en do.
joannehogendoorn@stichtingcambium.nl en janjaspersschool@stichtingcambium.nl

Linda Zijlstra, Intern Begeleider
Aanwezig: di. en do. 
lindazijlstra@stichtingcambium.nl

Renate Winters, Onderbouwcoördinator
Aanwezig: ma., di. en wo. (om de week), do. ochtend 
renatewinters@stichtingcambium.nl 
  
Laura Mater, Bovenbouwcoördinator
Aanwezig: ma., di. en vr.
lauramater@stichtingcambium.nl

MT 
De directie van de school bestaat uit een managementteam dat leiding geeft aan de school. Het managementteam bestaat uit: 
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September 2022
wk maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag

35 1 2 3 4

36

Gouden weken
Gebedsgroep

5 6 7 8

Meester Leon jarig

9 10 11

37

Gouden weken

12 13 14 15 16 17

Juf Judith jarig

 18

38 20

 

20 21

Meester Benjamin 
jarig

 
22

JJP

 23 24 25

39 26

Informatiemiddag

27 28 29 30

Gouden weken
Week van de 

startgesprekken

lln. 12.00 uur vrij 
19



Aanmelding en plaatsing
U kunt uw kind aanmelden als uw kind in het volgende 
schooljaar 4 jaar wordt. Dit geeft ons de tijd om een goed 
overzicht te hebben van het aantal kleuters. Informatie hierover 
kunt u krijgen bij de onderbouwcoördinator (Renate Winters) of 
de groepsleerkrachten. 

Administratie
Iedere maandag is Hanna de Bruin op school om ons te 
ondersteunen op administratief gebied. 
Wijzigingen in de persoonlijke gegevens of e-mailadres kunt u 
aan haar doorgeven; het liefst digitaal via 
hannadebruin@stichtingcambium.nl.

AVG
Op school gaan wij zorgvuldig om met de privacy van onze 
leerlingen. Dit is vastgelegd in het privacyreglement van 
Stichting Cambium. De gegevens die over leerlingen gaan, 
noemen wij persoonsgegevens. Wij maken alleen gebruik 
van persoonsgegevens als dat nodig is voor het leren en 
begeleiden van onze leerlingen en voor de organisatie 
daarvan. In het privacyreglement kunt u precies lezen wat 
voor onze school de doelen zijn voor de registratie van 
persoonsgegevens. Dit reglement kunt u vinden op onze 
website. Voor vragen met betrekking tot dit reglement kunt 
u contact opnemen met de administratie van onze school 
hannadebruin@stichtingcambium.nl.

Onze school maakt deel uit van Stichting Cambium.
Onder deze stichting vallen zeven scholen. Het centraal bureau 
van de stichting is gevestigd in Heerde. 

Bezoekadres: 
Griftstraat 8
8181 VZ Heerde
Correspondentieadres: 
Postbus 18
8180 AA Heerde
Het centraal bureau van Cambium is bereikbaar op: 
t 06-38 14 92 65
Het algemene mailadres is: 
e secretariaat@stichtingcambium.nl
Website: www.stichtingcambium.nl 
College van bestuur: dhr. B. Roeten
Te bereiken via e-mail: secretariaat@stichtingcambium.nl 

Conciërge
Als u de school binnenkomt zult u op dinsdag onze conciërge 
tegenkomen, Tonny Harmsen. Hij ondersteunt het team bij 
allerlei praktische klussen en hij regelt allerlei zaken aangaande 
het schoolgebouw. 

Contactgegevens
Open Christelijke Basisschool Jan Jaspers 
De Meenthe 28
8051 KV Hattem
t 038-4441127
e  janjaspersschool@stichtingcambium.nl 
Website: www.janjaspersschool.nl

onderwijs waar we voor staan
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wk maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag

39 1 2

40 3 4

Gebedsgroep

5

MR  
Start Kinderboeken-

week (t/m 16-10)
Dag van de leraar 

6 7

Juf Linda jarig

 8 9

41  10  11 12

Ouderavond R & S

 13 14 15 16

42

Herfstvakantie

17

Herfstvakantie

18

Herfstvakantie

19

Herfstvakantie

20

Herfstvakantie

21

Herfstvakantie

22

Herfstvakantie

23

43 24 25

Hoofdluiscontrole
Juf Natasha jarig

26 27

JJP

28

Juf Hanna jarig 

29 30

Oktober 2022



Gebedsgroep
Een aantal ouders organiseert regelmatig een 
gebedsbijeenkomst. Samen wordt de school in gebed 
opgedragen aan de Here God. U bent van harte uitgenodigd 
om mee te bidden. De data van samenkomst vindt u in deze 
kalender en in de Jan Jasperspraat.

Gescheiden ouders - informatieverstrekking
De wet verplicht ons gescheiden ouders op gelijke wijze te 
informeren. Ook de ouder die niet met het ouderlijk gezag is 
belast heeft recht op die informatie, tenzij anders is bepaald.
U kunt per kind twee e-mailadressen doorgeven aan de 
administratie. 
Bij de schoolgesprekken verwachten we beide ouders. 
Mocht u hiervan willen afwijken dan kunt u dit aangeven 
bij de directeur.

Gevonden voorwerpen
We hebben op school een speciaal krat voor gevonden 
voorwerpen. Deze staat vlakbij de hoofdingang, achter de 
blauwe schuifdeur. Voorzie gymkleding, lunch-bekers, e.d. 
met de naam van uw kind! Zo weten we sneller wat van 
wie is.
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November 2022

wk maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag

44 1

Dankdag

 
2 3 4 5 6

45

Gebedsgroep

7 8 9 10 11 12 13

46 14 15 16

Studiedag: lln. vrij

17  18 19 20

47

Week van de 
schoolgesprekken 

(facultatief)

21

Scholenmarkt VO

 22 23

Juf Reina jarig

24

JJP

25 26

Juf Laura jarig 

27

48 28 29 30
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Gym- en zwemtijden
De kleutergroepen gymmen in het speellokaal op school. Denkt u aan het 
meegeven van een tas met schoenen voorzien van een naam?

Kinderen uit groep 3 t/m 8 gymmen in gymzaal De Hunze aan de school. 
Vanuit het oogpunt op veiligheid is het wenselijk dat alle leerlingen 
gymschoenen dragen. Schone gymkleding hoort bij een goede hygiëne. 
Om deze reden hebben we op school de afspraak dat alle gymtassen
van de groepen 3 t/m 8 op dinsdag en donderdag weer mee naar huis 
gaan.
De groepen 5 en 6 hebben 1x per 14 dagen zwemles in zwembad De 
Marke.

Groep: Zwemmen  1e Gymles 2e Gymles
1-2A   vrijdag   
1-2B   vrijdag   
3   dinsdag  donderdag
4   dinsdag  donderdag
5 dinsdag om de week  donderdag  
6 dinsdag om de week  donderdag  
7   dinsdag  donderdag
8   dinsdag  donderdag

Interne Begeleiding
Op onze school werkt Linda Zijlstra als Intern Begeleider. Zij stuurt 
leerkrachten aan op het gebied van leerlingenzorg; zoals bij kinderen met 
een speciale leer- of hulpvraag. Indien nodig is zij aanwezig bij gesprekken 
met ouders, leerkrachten en externe instanties.
Linda is op dinsdag en donderdag aanwezig op school.

Jan Jasperspraat
Onze school kent een maandelijkse digitale nieuwsbrief, de Jan 
Jasperspraat. In deze nieuwsbrief leest u allerhande actuele 
wetenswaardigheden en ontwikkelingen met betrekking tot de school. 
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December 2022
wk maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag

48

MR

1 2 3 4

49

Sinterklaas

5 6 7
 
8 9 10 11

50 12 13

Gebedsgroep

14 15 16 17

Juf Jennieke jarig
Juf Corine jarig 

18

51 19 20 21

Kerstviering 
(kerk)

22 24

1e Kerstdag

25

52

Kerstvakantie
2e Kerstdag

26

Kerstvakantie

27

Kerstvakantie

28

Kerstvakantie

29

Kerstvakantie 

30

Kerstvakantie 

31

Kerstvakantie

JJP

lln. 12.00 uur vrij

 23



Kerk-School-Gezin
De commissie Kerk-School-Gezin organiseert jaarlijks een 
projectweek rond een Bijbels onderwerp. Het project wordt 
(zo mogelijk) afgesloten met een gezinsdienst,
gehouden in de verschillende kerken. 

Klachtenregeling en -procedure 
Op de website van stichting Cambium www.
stichtingcambium.nl is de volledige tekst van de 
klachtenregeling van Cambium te vinden, met daarin ook de 
belangrijkste contactgegevens. Deze regeling is eventueel 
ook op te vragen via secretariaat@stichtingcambium.nl of 
tel. 06-38149265.  
  
Uit ervaring blijkt dat veruit de meeste klachten over 
schoolse zaken in goed onderling overleg tussen ouders, 
leerkrachten en schoolleiding worden afgehandeld. Als er 
iets in de ogen van de ouders/verzorgers niet goed is of 
fout dreigt te gaan met hun kind, neemt de ouder eerst 
contact op met de leerkracht. Wanneer het overleg niet tot 
de gewenste afstemming komt, richt men zich op de intern 
begeleider of de bouwcoördinator. Komt men dan ook niet 
tot een acceptabele oplossing dan richt men zich tot de 

 
directeur en tenslotte tot de bestuurder. Mochten de 
klachten niet of onvoldoende gehoord worden door 
leerkrachten, intern begeleider, bouwcoördinator, 
directeur of bestuurder dan kan men zich richten tot de 
klachtencommissie of externe vertrouwenspersoon. 

De externe vertrouwenspersoon voor Stichting Cambium is 
Ellen te Winkel, adviseur IJsselgroep. Zij is via onderstaande 
gegevens te bereiken.
IJsselgroep
Postbus 10257, 7301 GG Apeldoorn
Tel. 088 0931 888

Landelijke Klachtencommissie
Landelijke Klachtencommissie voor het Christelijk Primair 
Onderwijs, Voortgezet Onderwijs, Beroepsonderwijs en 
Volwasseneducatie, onderdeel van het GCBO.
www.geschillencommissiebijzonderonderwijs.nl 
Postbus 82324
2508 EH Den Haag
Tel. 070-3861697
Email: info@gcbo.nl

12
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Januari 2023
wk maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag

1

Kerstvakantie 

2

Kerstvakantie 

3

Kerstvakantie

 4

Kerstvakantie 

5

Kerstvakantie 

6

Kerstvakantie 

7

Kerstvakantie 

8

2

Zilveren weken

 9 10

Hoofdluiscontrole

11 12 13 14 15

3

Zilveren weken 
Toetsweek

16 17

Gebedsgroep

18 19 20 21  22

4

Toetsweek

23 24

Nationale
Voorleesdagen 

(t/m 4-2)

25

MR

26 27 28 29

5 30 31



Luizencontrole
Hoofdluis is een vervelend probleem. Om hoofdluis te 
voorkomen werkt de school met een preventieteam.
Iedere woensdag na een vakantie houden we een 
luizencontrole in de klas. 
Wanneer er luizen of neten ontdekt worden bij uw 
zoon of dochter, brengen we u nog diezelfde dag op 
de hoogte, zodat u uw kind zo spoedig mogelijk kunt 
behandelen.
De inzet van de luizenzak heeft bij ons op school 
inmiddels een andere functie gekregen. Voorheen 
zetten we deze zak in om verspreiding van luizen te 
voorkomen. Inmiddels is bekend dat het effect hiervan 
niet aantoonbaar is. Vandaar dat we de luizenzak inzetten 
als ‘plunjezak’ bij de kleuters en groep 3. Voor hen is 
het een ideaal middel om jas, handschoenen, sjaals 
etc. te bundelen aan de kapstok. De aanschaf van deze 
‘plunjezak’ vindt plaats bij de start van uw kind op onze 
school. De kosten á €4,- worden éénmalig geïncasseerd, 
tegelijk met de ouderbijdrage.

Medezeggenschapsraad (MR)
Op iedere school kunnen ouders in een 
Medezeggenschapsraad (MR) adviseren en 
meebeslissen over het beleid op school. Ook onze 
school heeft een dergelijke raad. 
Drie personeelsleden hebben zitting in de MR en zij 
behartigen de belangen van het personeel. Drie ouders 
doen datzelfde voor de ouders van de school. Leden van 
een MR worden gekozen vanuit het team dan wel vanuit 
alle ouders van de school. 

Het mailadres van de MR is: mrjanjaspers@gmail.com. 
Vergaderdata vindt u op deze kalender. 

Namens het personeel hebben dit jaar zitting: 
• Alienke Oldehinkel
• Benjamin Pals (secretaris)
• Lucinde Blok

Namens de ouders zijn dat:
• Vacature
• Anne van Tiel
• Michael Kuil

Noodnummers
We willen graag snel contact met u kunnen leggen als 
er onverhoopt iets gebeurt met uw kind. Hiervoor maken 
we elk jaar een lijst met noodnummers en eventuele 
andere opvangadressen. Veranderingen in deze 
gegevens; kunt u doorgeven aan onze administratie; 
hannadebruin@stichtingcambium.nl.

Opvang
Verschillende buitenschoolse opvangorganisaties 
werken samen met onze school: Doomijn, Partou, 
Bij Lotte.

Mocht u gebruik willen maken van de buitenschoolse 
opvang, dan kunt u contact opnemen met de 
desbetreffende organisatie. Wilt u weten wat de 
naschoolse opvang voor u persoonlijk gaat kosten, dan 
kunt u een berekening maken op www.toeslagen.nl.
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Februari 2023
wk maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag

5 1 2

JJP

3 4 5

6 6 7 8 9

Rapport mee 
Juf Lucinde jarig 

10 11 12

7

Week van de 
schoolgesprekken

  

13  14

Gebedsgroep 
Juf Inge jarig

15

Juf Renate jarig
 

16 17 18 19

8

Voorjaarsvakantie

20

Voorjaarsvakantie

21

Voorjaarsvakantie

22

Voorjaarsvakantie

23

Voorjaarsvakantie

24

Voorjaarsvakantie 

25

Voorjaarsvakantie 

26

9

Voorjaarsvakantie

27

Voorjaarsvakantie

28
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Ouderbijdrage
Ieder jaar wordt aan de ouders een vrijwillige ouderbijdrage gevraagd. Het ouderfonds 
dient om evenementen die in de loop van het jaar plaatsvinden te bekostigen. Wij 
denken hierbij aan Sinterklaas, Kerst, projecten, excursies, enz. De vrijwilligersvergoeding 
tussenschoolse opvang wordt hieruit ook betaald. 
Het gaat om uitgaven, die het schoolleven van uw kind nog aantrekkelijker maken. 
Om de administratie zo beperkt mogelijk te houden, maken we gebruik van 
automatische incasso. Voor ieder kind vragen wij €35,- ouderbijdrage en €30,- voor de 
schoolreis. 
Wanneer uw kind later in het schooljaar start, betaalt u niet het volledige bedrag, maar 
zal er per maand dat uw kind meedraait in dat schooljaar €3,50 worden afgeschreven. 
Dit bedrag wordt eenmalig afgeschreven in juni. Als u geen gebruik maakt van de 
automatische incasso kunt u in de nieuwsbrief lezen wanneer uw bijdrage wordt 
verwacht. De kosten voor het kamp in groep 8 zijn €95. 
Mocht dit bedrag een probleem voor u opleveren, dan kunt u contact opnemen met de 
directeur. Alle leerlingen doen mee aan de activiteiten van onze school. We sluiten geen 
leerlingen uit omdat hun ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet kunnen of willen betalen. 
Dat mogen we niet, maar dat willen we ook niet.

Ouderwerkgroep (OWG)
Een onmisbare schakel binnen onze school is de ouderwerkgroep. Deze actieve 
groep ouders regelt allerlei hand- en spandiensten voor de school en functioneert als 
klankbord.
Ze vergaderen ongeveer 6 keer per jaar op school om alles te organiseren. Er is altijd een 
lid van het team aanwezig, zodat alles goed kortgesloten kan worden. Namens het team 
hebben dit jaar Laura Mater en Ingeborg van Raalte zitting in de OWG.

Schoolfotograaf
Ieder jaar komt de schoolfotograaf op school. De fotograaf maakt groepsfoto’s en 
portretfoto’s. Daarnaast worden er ook familiefoto’s gemaakt. Via school ontvangt u een 
zogenaamde ‘bestelkaart’. De betaling regelt u rechtstreeks met de fotograaf. Op dit 
moment is de datum hiervan nog niet bekend.
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Maart 2023
wk maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag

9

Voorjaarsvakantie

1

Voorjaarsvakantie 

2

Voorjaarsvakantie

3

Voorjaarsvakantie

 4

Voorjaarsvakantie

5

10 6 7

Biddag
Hoofdluiscontrole

 8 9

JJP
NLDoet

 10

NLDoet

 11

Juf Joanne jarig

 12

11

Gebedsgroep
Juf Gina jarig

 13 14 15 16 17 18 19

12 20 21 22 23 24 25 26

13

Theoretisch 
verkeersexamen  

gr. 7

27 28 29

MR

30 31
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Schooltijden
Op de Jan Jaspers werken we met een 
continurooster. 

Uw kind gaat op de volgende tijden naar 
school: 
Maandag:  08.30 uur – 14.30 uur
Dinsdag:  08.30 uur – 14.30 uur
Woensdag:  08.30 uur – 12.30 uur
Donderdag:  08.30 uur – 14.30 uur
Vrijdag:  08.30 uur – 14.30 uur

Vanaf 08.15 uur mogen de kinderen op 
het plein komen. Er zijn vanaf dat moment 
leerkrachten op het plein aanwezig. 
De bel gaat vijf minuten voor schooltijd, 
zodat de kinderen rustig naar binnen 
kunnen komen en de lessen op tijd kunnen 
beginnen. Bij regen gaat de bel iets eerder. 
Kleuters uit groep 1 en 2 mogen vanaf 
08.20 uur de groep in. De leerkracht is 
vanaf dat moment aanwezig 
in de groep.

Schoolgesprekken 
Contact tussen ouders en leerkrachten 
vinden we heel belangrijk op school. 
Daarom organiseren we regelmatig 
schoolgesprekken. Vijf keer per jaar worden 
er schoolgesprekken georganiseerd om 
met de leerkracht te spreken over de 
vorderingen van uw kind.

In september willen de leerkrachten graag 
persoonlijk met u en uw kind spreken 
tijdens een startgesprek. In november 
staat het schoolgesprek in het teken 
van welbevinden. Deze gesprekken 
zijn facultatief. In februari staat het 
schoolgesprek in het teken van het eerste 
rapport. In april organiseren we vervolgens 
weer een facultatief spreekmoment. In juni 
staat het schoolgesprek in het teken van 
het tweede rapport. 

Heeft u vragen of wilt u overleg met de 
leerkracht, dan kunt u naast deze data altijd 
een afspraak maken. Indien gewenst kan 
de groepsleerkracht ook contact met u 
opnemen voor een gesprek.

Stagiaires
Op de Jan Jaspers begeleiden we stagiaires 
op weg naar hun loopbaan in het onderwijs. 
Deze stagiaires komen van verschillende 
MBO- en HBO-opleidingen.
Vanwege ons onderwijs in het Engels, 
ontvangen we ook internationale studenten 
bij ons op school. 

Studiedagen
Als de leerkrachten een studiedag hebben 
zijn de kinderen vrij. Op de kalender staan 
de studiemomenten aangegeven.
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April 2023
wk maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag

13 1 2

14 3 4 5

Paasviering (school)
JJP

6

Goede vrijdag

 7 8

1e Paasdag

9

15

2e Paasdag

10

Studiedag
lln. vrij

 11

Studiedag
lln. vrij

12 13

Open ochtend

 14 15 16

16

Week van de 
schoolgesprekken 

(facultatief)

17

IEP eindtoets 
(groep 8)

18

IEP eindtoets 
(groep 8)

Gebedsgroep

19 20

Koningsspelen

21 22 23

17

Meivakantie

24

Meivakantie

 25

Meivakantie 
Koningsdag

26

 Meivakantie 

27

 Meivakantie 

28

Meivakantie 

29

Meivakantie 

30
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Vakantierooster schooljaar 2022-2023
Eerste schooldag:  ma. 29 aug. 2022

Herfstvakantie:  ma. 17-10-’22 t/m vr 21-10-’22

Kerstvakantie:  ma. 26-12-’22 t/m vr 06-01-’23

Voorjaarsvakantie: ma. 27-02-’23 t/m vr 03-03-’23

Meivakantie:  ma. 24-04-’23 t/m vr 05-05-’23

Zomervakantie:  ma. 24-07-’23 t/m vr 01-09-’23

Verjaardagen 
Leerlingen die jarig zijn, zetten we graag in het zonnetje. 
Daar past een feestelijk moment bij met een traktatie. Wij 
willen het uitdelen van een gezonde traktatie stimuleren. 
Op www.gezondtrakteren.nl staan allerlei traktaties die 
lekker en niet te groot zijn. 

Verlof- en verzuimregeling
Als uw kind in geval van ziekte of bezoek aan de dokter 
niet in staat is de school te bezoeken, wordt u verzocht voor 
08.30 uur de school te bellen. Wilt u niet onder schooltijd 
bellen? We verzoeken u de afspraken bij artsen zoveel 
mogelijk buiten schooluren te maken. De school registreert 
het aantal schooltijden dat het kind verzuimt of te laat 
op school is. De school registreert ook de reden van de 
afwezigheid. De directie is verplicht de leerplichtambtenaar te 
informeren in geval van ongeoorloofd verzuim. 
Buitengewoon verlof wordt alleen toegestaan in bijzondere 
gevallen, zoals bij; huwelijk, overlijden of een jubileum. 
Bijzonder verlof behoort tijdig bij de bouwcoördinator te 
worden aangevraagd. Het formulier hiervoor kunt u opvragen 
bij de groepsleerkracht of de bouwcoördinator en vinden op 
onze website.
Van het vakantierooster kan alleen in bepaalde vast 
omschreven gewichtige omstandigheden worden afgeweken. 
Dit staat uitgewerkt in de schoolgids en op de website. 
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Mei 2023
wk maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag

18

Meivakantie 

1

Meivakantie 

2

Meivakantie

3

Meivakantie

4

Meivakantie 
Bevrijdingsdag

5

Meivakantie 

6

Meivakantie 

7

19

Week van de 
Avond4daagse

 8 9

Hoofdluiscontrole

10

 

11

Studiedag lln. vrij
JJP

12 13

Juf Fleur jarig

 14

20

Kamp gr. 8
Gebedsgroep

15

Kamp gr. 8

16

Kamp gr. 8

17

Hemelvaartsdag
Juf Alienke jarig

18

Dag na Hemelvaart

 19 20 21

21 22 23

NIO gr. 7

24 25 26

 

27

1e Pinksterdag

28

22

2e Pinksterdag

29 30 31



Vertrouwenspersoon 
Vertrouwenspersoon op de Jan Jaspers is onze intern begeleider, Linda Zijlstra.

Wanneer kun je/kunt u naar de vertrouwenspersoon? 
Voor de leerling(en):
Soms overkomen je op school misschien vervelende dingen of gaat er iets 
helemaal mis. Bijvoorbeeld; je hebt langdurig ruzie met kinderen op school of 
je wordt vaak geplaagd/gepest of er gebeuren andere dingen buiten school, 
waarvan je boos of verdrietig wordt. Je wilt dat het stopt, maar je wil het ook 
eigenlijk geheim houden. 
 
Dan kun je verschillende dingen doen: 
•  Je kunt erover praten met je ouders of met een vriend of vriendin; 
•  Je kunt naar je meester of juf gaan en die zal altijd naar je willen luisteren. 
 
Maar soms werkt dat niet of wil je dit niet. Dan kun je op school bij juf Linda 
terecht. Zij is de vertrouwenspersoon op school. Ze wil naar je luisteren en je 
helpen bij het zoeken naar een oplossing. Je mag altijd naar haar toe komen op 
de dagen dat ze werkt, namelijk op dinsdag of donderdag. 
Als ze er niet is, mag je ook altijd een briefje met je naam erop in de groene 
brievenbus doen, zodat ze met jou in gesprek kan gaan op een later moment. 
Natuurlijk hopen we dat het niet nodig is en dat alles goed met je gaat, maar 
als je wilt komen praten, ben je altijd welkom. 
 
Voor de ouder(s): 
Bij een interne vertrouwenspersoon kan men ook als ouder terecht voor 
klachten/zaken met betrekking tot schoolse zaken, die men vertrouwelijk 
wil bespreken en dat niet direct met de leerkracht of directie wil doen. Dit 
kan door middel van een telefonisch contact, via de mail (lindazijlstra@
stichtingcambium.nl) of door gewoon even binnen te lopen. 
Goed om te weten: een vertrouwenspersoon is geen hulpverlener, maar kan 
begeleiden bij een klacht of hulpvraag. 
Zending

22
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Juni 2023
wk maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag

22  1 2 3 4

23

Toetsweek 
Juf Maartje jarig 

5 6 7

MR

8

JJP

9

Juf Eline jarig

 10 11

24

Toetsweek

12 13

Gebedsgroep

 14 15 16 17 18

25 19 20 21

MR

22 23 24 25

26 26 27 28 29

Juf Monique jarig

 30



24

Iedere week mogen de kinderen een kleine financiële bijdrage 
meenemen naar school. Met dit geld steunen we Pradeep, een jongetje 
in Sri Lanka en Hamidah, een meisje in Uganda. Dit project van 
Compassion, waaraan we deelnemen, voorziet in de ondersteuning van 
voedzame maaltijden, gezondheidscontroles en gezinsactiviteiten.
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Juli 2023
wk maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag

26 1 2

27

Studiedag
 lln. vrij

3 4 5

MR

6

Rapport mee
JJP

 7

Juf Ingeborg jarig

8 9

28

Week van de
schoolgesprekken

 10  11 12 13

Juf Diantha jarig

 14 15 16

29

Zomervakantie

17 18

Musical gr. 8

19

Gr. 8 ‘de school uit’

20

Zomervakantie

22

Zomervakantie

23

30

Zomervakantie

 
24

Zomervakantie

 25

Zomervakantie

26

 Zomervakantie

27

Zomervakantie

28

Zomervakantie

29

Zomervakantie

30

JJP

lln. 12.00 uur vrij
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