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este ouders/verzorgers,
Hierbij ontvangt u de schoolkalender voor het schooljaar
2020 - 2021. Met deze kalender willen wij u graag goed
informeren over de activiteiten in het komende schooljaar.
Op het moment dat deze kalender gedrukt wordt, moet het
schooljaar nog beginnen. Daardoor kan het voor komen dat
we onverhoopt moeten afwijken van de geplande activiteiten
in deze kalender. Natuurlijk zullen wij u daar zo vroeg mogelijk
over informeren.
Op de eerste pagina’s van deze kalender vindt u niet
alleen beknopte informatie over onze school, maar ook de
praktische zaken.
Neemt u ook eens een kijkje op onze Facebookpagina. Daar
geven wij het hele jaar door een kijkje in het dagelijks leven
op en rond school.

facebook.com/dekorenaarapeldoorn

Met vriendelijke groet,
Kitty ten Napel

Welkom op
De Korenaar

De Korenaar,
daar groei je van!
Op De Korenaar werken we vanuit de
principes van Ontwikkelingsgericht
Onderwijs (OGO). Dit houdt in dat we
voor kinderen op zoek gaan naar
betekenisvolle en zinvolle activiteiten
om de leerdoelen te bereiken. OGO
creëert hoge betrokkenheid van leer
lingen, hoge opbrengsten en goede
resultaten. In de groepen 1 tot en met
4 is het OGO volledig geïntegreerd. In de
groepen 5 tot en met 8 vindt het OGO
voornamelijk plaats binnen de vakken
van wereldoriëntatie. Samenwerking
tussen kinderen vinden we daarbij
belangrijk, want door samenwerken kun
je sterk zijn én sterk blijven!

Contact
Ziekte
Wanneer uw kind ziek is en daardoor
niet naar school kan, kunt u dit voor
8:15 uur aan de leerkracht van uw kind
doorgeven via Parro. Indien uw kind
niet is afgemeld, zal de leerkracht vóór
9:00 uur contact zoeken op de bij ons
bekende telefoonnummers.

Teamleden zijn op hun werkdagen
via Parro en school te bereiken. We
vragen u vriendelijk niet onder de
lestijd te bellen. Voor noodgevallen
kunt u buiten schooluren bellen
met Kitty ten Napel: 06-15 38 02 05.

Adresgegevens
PCBO De Korenaar
Staringlaan 53
7314 LN Apeldoorn
055 - 355 41 62
E-mail: korenaar@pcboapeldoorn.nl
Website: korenaar.pcboapeldoorn.nl
Facebook: facebook.com/
dekorenaarapeldoorn

Schooltijden
Groep 1/2

Groep 3 tot en met 8

Maandag

08.30 - 14.45 uur

08.30 - 14.45 uur

Dinsdag

08.30 - 14.45 uur

08.30 - 14.45 uur

Woensdag

08.30 - 12.30 uur

08.30 - 12.30 uur

Donderdag

08.30 - 14.45 uur

08.30 - 14.45 uur

Vrijdag

08.30 - 12.00 uur

08.30 - 14.45 uur
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Alles w houd je beter!
ont

Ouders en de school
Wij vinden het belangrijk dat u als ouder betrokken bent bij de ontwikkeling
van uw kind en hierin een actieve bijdrage levert. Ouderbetrokkenheid
betekent dat ouders, school en kinderen in open contact met elkaar zich
inzetten in het belang van de kinderen. Een goede communicatie en veilige
sfeer dragen hieraan bij. We houden u het gehele schooljaar op diverse
manieren op de hoogte. Ook uw hulp wordt erg gewaardeerd. Samen zorgen
we immers voor een geslaagde schooltijd en goede ontwikkeling van uw
kind. Daarom nodigen wij u van harte uit mee te denken en mee te helpen bij
allerlei activiteiten, zoals schoolreisjes of sportdagen. Maar u kunt uw kind
ook ondersteunen in de thuissituatie door te helpen met huiswerk. Bij de
leerkracht kunt u aangeven dat u zich wilt inzetten voor de school.
Gespreksarrangement
Wij bespreken graag het welzijn van uw kind en zijn/haar leervorderingen.
We houden de lijnen graag kort, zodat we gezamenlijk sneller actie kunnen
ondernemen als er extra aandacht nodig is voor het leerproces of het gedrag
van het kind. We hanteren op De Korenaar een gespreksarrangement.
Dit houdt in dat we op diverse momenten via diverse activiteiten ouders
uitnodigen op school:
• Startavond voor ouders in de klas aan het begin van het schooljaar.
• Startgesprekken vanaf de derde schoolweek; deze zijn verplicht voor alle ouders.
• Tienminutengesprekken voor groep 1 tot en met 7 in november; ouders kiezen

of ze wel/geen gebruik maken van de uitnodiging.
• Adviesgesprekken groep 8 in december.
• Tienminutengesprekken voor groep 1 tot en met 8 in februari na het rapport.
• Tienminutengesprekken voor groep 1 tot en met 6 in juni na de Cito toetsen.
• Pré adviesgesprek voor groep 7 in juni.

U kunt via Parro op eigen initiatief uw gesprek met de leerkracht inplannen
tussen 15.15 uur en 19.00 uur.
We verwachten u in elk geval twee keer op bovenstaande momenten.
Wanneer u of groepsleerkrachten het wensenlijk vinden, volgen er meer
gesprekken.

Naast het gespreksarrangement
informeren we u als ouder ook
schriftelijk:
• In groep 1 en 2 krijgen leerlingen,
die langer dan een half jaar op
De Korenaar zitten een rapport.
• In groep 3 tot en met 8 worden
tweemaal per jaar rapporten
meegegeven; halverwege en aan
het einde van het schooljaar.
• Wanneer er een onderzoek is
geweest, ontvangt u daarvan een
verslag.
• U ontvangt de Cito uitslagen
vanaf groep 2. De zogenaamde
vaardigheidsgroei-grafiek ontvangt
u bij het rapport en wordt tijdens het
rapportgesprek nader toegelicht.

Communicatie met ouders
Wij informeren u op verschillende
manieren:
Parro
In een beschermde omgeving communi
ceert de directeur en/of de leerkracht
met ouders en omgekeerd over schoolse
zaken betreffende de leerlinge(en).
Korenmail
De Korenmail is de digitale nieuwsbrief die elke maand verschijnt. Hierin
staan belangrijke data, nieuws
uit de groepen en andere belangrijke
nieuwsitems. De Medezeggen
schapsraad (MR) en de Ouderraad
(OR) plaatsen ook regelmatig hun
nieuwberichten in de Korenmail.

Ouderavond
Jaarlijks organiseert de Ouderraad
en de Medezeggenschapsraad in
samenwerking met de school een
ouderavond. Er wordt een onderwerp
gekozen dat relevant is.
Informatie bij gescheiden ouders
In de wet staat dat de ouder die belast
is met de verzorging voor het kind
(of gezag heeft), verantwoordelijk is
voor het doorgeven van de informatie
van school aan de andere ouder. Wij
geven alle informatie aan de ouder die
belast is met de verzorging voor het
kind (of gezag heeft).
Wilt u er zelf actief voor zorgen dat
deze contactinformatie juist is? Alleen
dan ontvangt u op een juiste manier
van ons informatie, uitnodigingen

voor rapportgesprekken en dergelijke.
Hetzelfde geldt voor bijvoorbeeld
rapportgesprekken.
Gesprek met de directeur of unitleider
Mochten er zaken zijn die het groeps
niveau overstijgen of u komt er niet
uit met de leerkracht, dan kunt u de
unitleider/directeur benaderen. U
kunt het gesprek zelf aanvragen. De
unitleider voor groep 1 tot en met 4 is
Emmy Verheul. Voor de groepen 5 tot
en met 8 kunt u contact zoeken met
Ciska Bakker.

Omgaan met elkaar
Eén van de uitgangspunten van onze school is dat kinderen met plezier
naar school kunnen gaan en dat leren en werken leuk is. Voor een goede sfeer
zijn duidelijke regels en afspraken nodig. We hanteren hiervoor een aantal
basisafspraken. Deze gelden voor iedereen:
• Wij gaan respectvol met elkaar om.
• Wij zijn allemaal verschillend en dat mag.
• Wij komen niet aan een ander, als hij/zij dat niet wil.
• Wij praten met en niet over elkaar.
• Wij lachen met en niet om elkaar.
• Wij mogen op een goede manier boos zijn.
• Wij doen er alles aan om problemen samen op te lossen.
• Wij gaan zorgvuldig om met de spullen van een ander en van onszelf.

Buitenschoolse
Opvang
In samenwerking met Snoopy
Woodstock en Koningskind biedt De
Korenaar opvang voor alle kinderen
van 0 tot en met 12 jaar. Wilt u
meer informatie over de opvang na
schooltijd? Kijk dan op
korenaar.pcboapeldoorn.nl.

Hoofdluiscontrole

Oudergebedsgroep

Op elke school komt van tijd tot tijd
hoofdluis voor. Na iedere vakantie is er
in alle groepen een hoofdluiscontrole
door vrijwilligers. Dit alles staat
beschreven in het zogenoemde luizen
protocol: een verplicht handelingsplan
om verdere besmetting tegen te gaan.
Natuurlijk is uw hulp bij de luizen
controle van harte welkom. Zo pro
beren we luizen geen kans te geven.
Van deze controle wordt u van te voren
op de hoogte gebracht. Ontdekt u zelf
luizen bij uw kind, geef dit dan zo snel
mogelijk aan de groepsleerkracht door.

Iedere eerste woensdagmorgen van
de maand komt de gebedsgroep, die
bestaat uit vijf ouders, bij elkaar om te
bidden en te danken voor de school. De
gebedsgroep weet dat zij De Korenaar
door gebed in Zijn hand mogen leggen.
Iedereen is van harte welkom hierbij
aanwezig te zijn en als u gebedspunten
heeft kunt u deze doorgeven aan de
gebedsgroep. Neem gerust contact met
hen op via ronkjeberkhof@gmail.com.

Eten en drinken

Fietsen

In de pauzemomenten eten en drinken
de kinderen een tussendoortje. We
stimuleren dat kinderen hiervoor fruit
of een boterham meenemen.

Alle kinderen mogen op de fiets naar
school komen. Op het schoolplein
wordt NAAST de fiets gelopen. Dit
geldt voor iedereen: kinderen en
volwassenen. De leerkracht vertelt
aan het begin van het jaar in welke
fietsenstalling uw kind zijn/haar fiets
kan parkeren. Een tip: zorg voor een
goede fietsstandaard.

Gym(kleding)
Elke week hebben de leerlingen
bewegingsonderwijs. Kleuters
gymmen in de speelzaal bij ons op
school. Voor alle groepen geldt:
laat uw kind sportkleding dragen
waar het zich vrij in kan bewegen.
Uiteraard gebruiken de kinderen ook
gymschoenen. Wilt u de naam van uw
kind in de gymkleding- en schoenen
zetten? In de groepen 3 tot en met 8
nemen de kinderen hun gymtas weer
mee naar huis. Voor sporttoernooien
heeft de school de beschikking over
aparte sportkleding.

Continurooster

Jarig

Ouderbijdrage

Er is er een jarig, hoera. In de mooiste
kleren naar school, traktatie mee. We
laten de kinderen vrij in de keuze van
traktatie. Wij willen u vragen om de
traktatie bescheiden te houden en
een verantwoorde (gezonde) keuze te
maken. Voor het team is geen aparte
traktatie nodig. We willen u vragen
om de uitnodigingen voor het feestje
buiten school om te verspreiden.

Het onderwijs is in principe gratis.
Om extra activiteiten te organiseren
vragen we aan u een financiële bij
drage. Dit geld gebruiken we onder
andere voor activiteiten en feesten
waarvoor de school vanuit de overheid
geen vergoeding krijgt. De bijdrage is
vrijwillig. Deze vrijwillige ouderbijdrage
bedraagt ¤ 45,- per kind per schooljaar.
Voor gezinnen met drie of meer
kinderen is een maximum bedrag
ingesteld van ¤ 120,- per schooljaar.
De Ouderraad beheert voor de school
deze vrijwillige ouderbijdrage. Tijdens
de ouderinformatieavond kunt u horen
hoe dit geld besteed is aan de diverse
activiteiten.

Mobiele
telefoons
Mobiele telefoons zijn alleen in bij
zondere omstandigheden toegestaan.
Onder schooltijd zijn mobiele telefoons
uitgeschakeld. De school is niet aan
sprakelijk voor diefstal of vermissing.

Alle kinderen eten op de lange
schooldagen op school met de
eigen leerkracht. Als de kinderen
buiten spelen houden teamleden
en vrijwilligers toezicht, zodat
leerkrachten pauze kunnen
houden. Als ouder wordt u niet
meer periodiek ingeroosterd om
tussen de middag toezicht te
houden bij het buitenspelen.
Om ervoor te zorgen dat
leerkrachten pauze kunnen
houden en er voldoende toezicht
is tijdens het buitenspelen,
maken we gebruik van de inzet
van vrijwilligers. We willen hen
een vrijwilligersvergoeding
betalen om zo continuïteit en
kwaliteit van inzet te kunnen
waarborgen. Om die reden is
samen met de MR besloten om
m.i.v. schooljaar 2020-2021
aan alle ouders een vrijwillige
vergoeding te vragen per kind per
schooljaar voor het overblijven.
Het bedrag van 37,50 euro wordt
via Schoolkassa geïnd. Door
deze vaste jaarlijkse bijdrage
hoeft u de rest van het jaar geen
overblijfkosten meer te betalen.
Mocht het betalen van deze
bijdrage een probleem zijn, neem
dan even contact met ons op.

Inloop
De schooldeur gaat om 8.20 uur
open en de kinderen kunnen dan
naar hun klas gaan. Om 8.30 uur
beginnen de lessen. Als ouder van de
kleutergroepen heeft u de gelegenheid
uw kind naar de klas te brengen.
Bij het ophalen van de kleuters
kunt u buiten wachten, de kinderen
worden buiten door de leerkracht
overgedragen. De kinderen van
groep 3 tot en met 8 betreden en
verlaten zelfstandig de school.

Verkeersstroom en parkeren
Om de verkeersstroom bij het begin en einde van de schooldag op een zo
veilig mogelijke manier te laten verlopen, willen we u vragen om de regel van
éénrichtingsverkeer te hanteren. U rijdt de Tesselschadelaan in en rijdt vervolgens
de Staringlaan weer uit. Het is niet toegestaan om de parkeerplaats bij de school
te gebruiken voor het halen en brengen van uw kind. Bent u betrokken bij
activiteiten of bijzondere gelegenheden, kunt u natuurlijk wel uw auto parkeren
op de parkeerplaats.

Verzuim
Alle kinderen moeten vanaf hun vijfde jaar naar school. Dat staat in de
leerplichtwet. Kinderen van vijf jaar mogen per week vijf uur thuis gehouden
worden. Leerplichtige kinderen mogen van school verzuimen als ze ziek
zijn, als ze godsdienstige verplichtingen moeten vervullen of als ze door
gewichtige omstandigheden verhinderd zijn de school te bezoeken. Ouders
zijn altijd verplicht de school van het verzuim op de hoogte te stellen. De
directeur beoordeelt of het verzuim aangaande de gewichtige omstandig
heden geoorloofd is. Dit kan ten hoogste voor tien dagen per schooljaar.
Gaat het om meer dan tien dagen, dan is de goedkeuring van de leerplicht
ambtenaar vereist. Extra verlof wegens vakantie kan alleen verstrekt worden
in de volgende gevallen:
• Als u zelfstandig ondernemer of werknemer bent die in geen enkele

schoolvakantie vrij kan nemen.
• Om medische redenen.

De school is wettelijk verplicht ongeoorloofd schoolverzuim te melden aan
de leerplichtambtenaar.

Vakanties kinderen schooljaar 2020-2021
Herfstvakantie

Maandag 19 oktober t/m vrijdag 23 oktober

Kerstvakantie

Maandag 21 december t/m vrijdag 1 januari

Voorjaarsvakantie

Maandag 22 februari t/m vrijdag 26 februari

Pasen

Vrijdag 2 april en maandag 5 april

Meivakantie

Maandag 26 april t/m vrijdag 7 mei

Hemelvaart

Donderdag 13 en vrijdag 14 mei

Pinksteren  

Maandag 24 mei

Zomervakantie

Maandag 19 juli t/m vrijdag 27 augustus

Studiedagen schooljaar 2020-2021
Dag 1

Woensdag 30 september

Dag 2

Vrijdag 6 november

Dag 3

Donderdag 28 januari

Dag 4

Dinsdag 15 juni

Groepsindeling
Groep

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

1/2 A

Juf Eline O.

Juf Eline O.

Juf Eline O.

Juf Eline O.

Juf Eline O.

1/2 B

Juf Annemieke

Juf Annemieke

Juf Pierrette

Juf Pierrette

Juf Pierrette

1/2 C

Juf Annelon

Juf Annelon

Juf Annelon

Juf Annelon

Juf Annelon

1/2 D

Juf Jolande

Juf Jolande

Juf Jolande

Juf Cassie

Juf Cassie

3A

Juf Tamara

Juf Tamara

Juf Tamara/Juf Hetty*

Juf Tamara

Juf Tamara

3B

Juf Inge

Juf Emmy

Juf Emmy

Juf Inge

Juf Inge

4A

Juf Eline K.

Juf Eline K.

Juf Eline K.

Juf Eline K.

Juf Hetty

4B

Juf Jacquelien

Juf Jacquelien

Juf Jacquelien

Juf Hanneke

Juf Hanneke

5

Juf Dineke

Juf Dineke

Juf Dineke

Juf Judith

Juf Judith

6A

Juf Linda

Juf Linda

Juf Linda/Juf Tamara**

Juf Rina

Juf Rina

6B

Juf Teuni

Meester Niels

Meester Niels

Juf Teuni

Juf Teuni

7

Juf Nathalie

Juf Nathalie

Juf Nathalie

Juf Nathalie

Juf Ciska

7/8

Meester Boaz

Meester Boaz

Juf Ciska

Meester Boaz

Meester Boaz

8

Juf Nelleke

Juf Judith

Juf Judith

Juf Nelleke

Juf Nelleke

Plus			Juf Jel 			
*Groep 3A: Als juf Tamara op woensdagen in groep 6 werkt, werkt juf Hetty in groep 3
**Groep 6A:	Juf Linda werkt de meeste woensdagen zelf in groep 6a, als zij er niet is werkt juf Tamara in groep 6 en een
enkele keer zal juf Teuni er zijn.

Ondersteuners
Maandag

Dinsdag

Donderdag

Vrijdag

Juf Janny
(administratie)

Juf Wieky
(lichte ondersteuning)

Juf Wieky

Juf Anouk

Juf Anouk
(onderwijsassistent)

Juf Mandy
(leraarondersteuner)

Juf Emmy
(unitleider onderbouw)

Juf Jel
(IB’er)
Juf Henriëtte
(IB’er)
Juf Ciska
(unitleider bovenbouw)

Juf Mandy
Juf Jel
Juf Henriëtte
Juf Emmy
Juf Ciska

SEPTEMBER

36

MAANDAG

DINSDAG

WOENSDAG

DONDERDAG

VRIJDAG

ZATERDAG

ZONDAG

31

01

02

03

04

05

06

10

11

12

13

19

20

26

27

• Start nieuwe
schooljaar
• 8.30-8.45 uur inloop voor ouders
• Vandaag geen
gym
• Deze week: Kan20.00 uur
jerstartweek 1 &
Hoofdluiscontrole OR vergadering
37

38

39

40

07

08

09

• Deze week Kan
jerstartweek 2
• Inschrijven
startgesprekken

Ontruimings
oefening 1

Kamp groep 8
t/m 11 september

14

15

16

Oudergebedsgroep

17

18

Start Nationale
sportweek t/m
25 september

Deze week:
Startgesprekken

Prinsjesdag

21

22

Deze week:
Startgesprekken

Praktisch
verkeersexamen
groep 7

28

29

30

Startavond

Studiedag team:
kinderen vrij

23

24

25

OKTOBER

MAANDAG

DINSDAG

WOENSDAG

40

DONDERDAG

VRIJDAG

ZATERDAG

ZONDAG

01

02

03

04

Start kinderboekenweek t/m
9 oktober
41

42

05

06

07

• Dag van de Leraar
• Informatieavond
VO scholen
groep 8

12

Dierendag

08

09

Informatieavond
VO scholen groep 8

• 9.00-12.00 uur
Open Dag
• Handbal groep
6, 7, 8

19.30 uur
MR vergadering

• Oudergebedsgroep
• 11.00 uur
Boekenmarkt

13

14

15

16

20.00 uur
OR vergadering
43

19

20

21

22

23

10

11

17

18

Herfstvakantie

Herfstvakantie

24

25

Wintertijd

44

Herfstvakantie

Herfstvakantie

Herfstvakantie

Herfstvakantie

Herfstvakantie

Herfstvakantie

26

27

28

29

30

31

Deze week:
Hoofdluiscontrole

Herfstvakantie

NOVEMBER

MAANDAG

DINSDAG

WOENSDAG

DONDERDAG

VRIJDAG

ZATERDAG

01

44

45

02

03

04

05

09

10

47

16

11

12

• Sint Maarten
• Volleybal
groep 3,4,5
• 19.30 uur
MR vergadering

Inplannen tien minutengesprekken

17

06

07

08

13

14

15

Oudergebedsgroep

Aankomst
Sint in NL

20

21

22

27

28

29

Studiedag team:
kinderen vrij

Spreekuur schoolverpleegkundige
46

ZONDAG

18

19

Tien minutengesprekken
48

23

24

• Tien minutengesprekken
• 20.00 uur
OR vergadering

25

26

DECEMBER

49

50

51

52

53

MAANDAG

DINSDAG

WOENSDAG

DONDERDAG

VRIJDAG

ZATERDAG

ZONDAG

30

01

02

03

04

05

06

Sinterklaasviering:
geen gym

Sinterklaasavond

10

11

12

13

Adviesgesprekken
groep 8

Oudergebedsgroep

17

18

19

20

Kerstvakantie

Kerstvakantie

25

26

27

Eerste Kerstdag

Tweede Kerstdag

Kerstvakantie

Kerstvakantie

07

08

14

15

Deze week:
Schoonmaakweek

Adviesgesprekken
groep 8

21

22

09

16

Kerstviering

23

24

Kerstvakantie

Kerstvakantie

Kerstvakantie

Kerstvakantie

28

29

30

31

Oudjaarsdag
Kerstvakantie

Kerstvakantie

Kerstvakantie

Kerstvakantie

Kerstvakantie

JANUARI

MAANDAG

DINSDAG

WOENSDAG

DONDERDAG

53
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A
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Y
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N
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P
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04

05

06

Deze week:
Hoofdluiscontrole

Start
toestperiode 1

Driekoningen

11

12

13

19.30 uur
MR vergadering

20.00 uur
OR vergadering

Start Nationale
voorleesdagen

3

18

19

4

25

26

1

2

07

VRIJDAG

ZATERDAG

ZONDAG

01

02

03

Kerstvakantie

Kerstvakantie

Kerstvakantie

08

09

10

Nieuwjaarsdag

Oudergebedsgroep

14

15

16

17

20

21

22

23

24

27

28

29

30

31

• Einde
toetsperiode 1
• Tafeltennis
groep 7 en 8

Studiedag team:
kinderen vrij

Einde Nationale
voorleesdagen

FEBRUARI

MAANDAG

DINSDAG

WOENSDAG

DONDERDAG

VRIJDAG

ZATERDAG

ZONDAG

5

01

02

03

04

05

06

07

6

08

09

10

11

12

13

14

• Rapport mee
• Inschrijven tien
minutengesprekken
7

8

• Tien minuten
gesprekken
• Oudergebedsgroep

Volleybal
groep 6, 7, 8

15

16

17

18

Deze week:
Schoonmaakweek

• Tien minutengesprekken
• 19.00-21.30 uur
Ouderavond SWV

22

23

24

25

Voorjaarsvakantie

Voorjaarsvakantie

Voorjaarsvakantie

Voorjaarsvakantie

19

Valentijnsdag

20

21

Voorjaarsvakantie

Voorjaarsvakantie

26

27

28

Voorjaarsvakantie

Voorjaarsvakantie

Voorjaarsvakantie

MAART

9

10

MAANDAG

DINSDAG

WOENSDAG

DONDERDAG

VRIJDAG

ZATERDAG

ZONDAG

01

02

03

04

05

06

07

Deze week:
Hoofdluiscontrole

• Spreekuur
schoolverpleegkundige
• 20.00 uur
OR vergadering

Basketbal
groep 6,7,8

08

09

10

11

12

13

14

20

21

Basketbal
groep 6,7,8
11

15

16

17

19.30 uur
MR vergadering
12

13

22

29

Schriftelijk
verkeersexamen
groep 7

23

30

Oudergebedsgroep

18

19

Kangoeroe
wedstrijd

24

25

Voorronde voetbal
groep 7 en 8

Ontruimings
oefening 2

31

Voorronde voetbal
groep 7 en 8

Scholierencross
groep 3 t/m 8

26

27

28

Zomertijd

APRIL

MAANDAG

DINSDAG

WOENSDAG

13

14

05

06

16

17

12

VRIJDAG

ZATERDAG

ZONDAG

01

02

03

04

• Witte donderdag
• Paasontbijt en
Paasviering

Goede Vrijdag

08

09

9.00-12.00 uur
Open dag

Tweede Paasdag
15

07

DONDERDAG

10

11

Oudergebedsgroep

13

14

• Start Ramadan
• 20.00 uur OR
vergadering

Finales voetbal
groepen 7 en 8

20

21

IEP eindtoets
groep 8

IEP eindtoets
groep 8

26

27

28

29

30

Meivakantie

• Koningsdag
• Meivakantie

Meivakantie

Meivakantie

Meivakantie

19

Eerste Paasdag

15

16

17

18

22

23

24

25

Koningsspelen

MEI

MAANDAG

DINSDAG

WOENSDAG

DONDERDAG

VRIJDAG

17

18

19

20

21

03

06

07

ZATERDAG

ZONDAG

01

02

Meivakantie

Meivakantie

08

09

04

05

Dodenherdenking

Bevrijdingsdag

Meivakantie

Meivakantie

Meivakantie

Meivakantie

Meivakantie

Meivakantie

Meivakantie

10

11

12

13

14

15

16

• Deze week:
Hoofdluiscontrole
• 19.30 uur
Schoolreisje
MR vergadering
groep 1 t/m 4

Suikerfeest

Hemelvaartsdag

Vrije dag

17

18

19

20

21

22

23

Schoolreisje
groep 5 t/m 8

• Voetbal groep 5
en 6
• Meester-en
juffendag
groep 3/4

24

25

26

Tweede
Pinksterdag

• Start
toetsperiode 2
• 20.00 uur
OR vergadering

Korfbal
groep 3, 4 en 5

Moederdag

Meester-en juffendag groep 1/2

27

28

Eerste Pinksterdag

29

30

JUNI

22

MAANDAG

DINSDAG

WOENSDAG

DONDERDAG

VRIJDAG

ZATERDAG

ZONDAG

31

01

02

03

04

05

06

10

11

12

13

19

20

Hockey
groep 3, 4 en 5
23

07

08

09

19.30 uur
MR vergadering
24

14

15

16

Studiedag team:
kinderen vrij
25

21

22

Avond 4-daagse
t/m 24 juni
26

28

• Rapport mee
• Inschrijven tien
minutengesprekken

Oudergebedsgroep

17

18

Einde
toetsperiode 2

23

Vaderdag

24

25

01

02

Meester- en juffendag groep 7/8

29

30

Meester-en juffendag groep 5/6

26

27

JULI

MAANDAG

DINSDAG

WOENSDAG

26

DONDERDAG

VRIJDAG

ZATERDAG

ZONDAG

01

02

03

04

10

11

• Tien minutengesprekken 1 t/m 6
• Pre-adviesgesprekken groep 7
27

28

29

05

07

08

09

• Tien minutengesprekken
• 20.00 uur OR
vergadering
• Pre-adviesgesprekken groep 7

Pleinfeest

• Wisselmiddag
• Groep 8
's middags vrij

Oudergebedsgroep

13

14

15

16

17

18

Deze week:
Schoonmaakweek

Afscheidsavond
groep 8

• 12.00 uur groep 8
uitzwaaien
• Jaarafsluiting
team lunch

Laatste schooldag

Zomervakantie

Zomervakantie

19

20

21

22

23

24

25

Zomervakantie

Zomervakantie

Zomervakantie

Zomervakantie

Zomervakantie

Zomervakantie

Zomervakantie

26

27

28

29

30

31

Zomervakantie

Zomervakantie

Zomervakantie

Zomervakantie

Zomervakantie

Zomervakantie
t/m 29 augustus

12

06

Offerfeest

30

De Korenaar
Staringlaan 53
7314 LN Apeldoorn
Tel.: 055 - 355 41 62
korenaar.pcboapeldoorn.nl
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