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Beste ouders, 
 

Hier is het Jaarboekje voor het schooljaar 2021-2022. U treft hier organisatorische zaken aan, 

maar ook inhoudelijke informatie over de school. Op deze wijze proberen we u goed te 
informeren. 

In het Jaarboekje gaan we uit van de meest normale en wenselijke situatie en zien af van de 
beperkingen die Corona met zich meebrengt. Hierover wordt u, indien noodzakelijk, naar 

aanleiding van de actualiteiten geïnformeerd. 

Houd dit boekwerk bij de hand, maar kijk ook regelmatig op de website en naar de kalender in 
Social Schools. We proberen via deze media u goed op de hoogte houden. 

 
We hopen dat de plannen zoals voorgenomen, kunnen worden uitgevoerd. We hebben nu 2 

schooljaren gehad waarin we gedwongen moesten afwijken van ons programma, als gevolg van 
de maatregelen die genomen moesten worden door Corona. 

Ik verwacht eerlijk gezegd dat we er in het nieuwe schooljaar nog niet vanaf zijn, maar we gaan 

het zien. 
 

Een nieuw schooljaar met nieuwe kansen, maar ook met nieuwe medewerkers.  
Als leerkracht van groep 5 verwelkomen we Vicky Hilkhuijsen en voor de kleuters en voor groep 3 

is voor 2 dagen Margreet Henssen aanwezig. Als vakleerkracht bewegingsonderwijs komt Cindy 

Zoet ons team versterken. Ook nieuw zijn de onderwijsassistenten Somayeh Ahmadi en Shauny 
Hofman. Het team bestaat zo uit 23 medewerkers. 

 
Uiteraard hebben hiertoe de gelden die we ontvangen van het Nationaal Programma Onderwijs 

ook bijgedragen. Een injectie vanuit de overheid, die we over 2 schooljaren uitspreiden.  
Hieruit zal ook het e.e.a. worden aangeschaft aan leermiddelen en zal externe begeleiding worden 

aangevraagd voor het team (scholing) en voor kinderen. Alles met het doel om mogelijke 

achterstanden door Corona in de laatste 2 schooljaren, weg te werken, 
Mogelijkheden en plannen genoeg, we hopen ook alles succesvol te kunnen uitvoeren. 

 
U vertrouwt uw kinderen weer een schooljaar aan ons toe, we gaan ons best doen om er een 

goed jaar van te maken. 

 
Met vriendelijke groet namens het team, 
Jan Bert Zweers, directeur. 
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Het afmelden van kinderen 
Mocht uw kind niet naar school kunnen, dan verwachten wij dat u ons vóór 8:30 u. en vóór 13:15 u. 
telefonisch daarvan op de hoogte stelt. U kunt evt. inspreken. Om 9:00 u. en 13:30 u. zullen we actief 

zoeken naar niet-gemelde afwezige leerlingen. Dit willen we graag voorkomen. 

 
Aanvang van de lessen: 
De lessen beginnen om 8:30 uur en 13:15 uur. Vanaf 08:20 u. resp. 13:05 u. kunnen de kinderen 
binnenkomen. Dit is het moment van de leerkracht met de kinderen. Leerkrachten staan dagelijks bij 

de deur om de kinderen welkom te heten.  
Ouders van de kinderen van de groepen 5 t/m 8 gaan niet mee naar het lokaal van hun kind. ‘Het 

Corona-tijdperk’ heeft ons geleerd dat kinderen prima zelfstandig hun weg in school kunnen vinden.  

Met klem wijzen wij er op dat de leerkrachten echt op tijd met hun lessen willen beginnen en dat het 
heel vervelend is als er leerlingen te laat zijn. Buiten het lokaal zal dan even gewacht moeten worden 

(overmacht, doktersbezoek e.d. natuurlijk uitgezonderd). 
De kleuters en kinderen van groep 3 en 4, kunnen door hun ouders in school worden gebracht.  

Voorkom irritatie en stel de leerkracht in staat om 8:30 u. te beginnen. Wél kunt u als ouder daar een 

korte mededeling doen. Heeft u meer tijd nodig, maak dan even een afspraak. 
 

Ophalen van de kinderen: 
Veel leerlingen uit de kleutergroepen en groep 3 en 4 worden door hun ouders opgehaald wanneer de 

lessen zijn afgelopen. Kinderen waarvan de ouder(s) (nog) niet bij de school aanwezig is (zijn) om 
hen op te halen, gaan naar hun leerkracht en groep terug. Zij mogen in geen geval alleen naar huis, 

tenzij u ons laat weten dat het wel mag. Deze regel wordt zeer regelmatig met de leerlingen 
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besproken. Het streven is dat de leerkrachten van de kleutergroepen de kinderen pas laten gaan als 

de ouders zich hebben gemeld. 
 

Met de fiets naar school? 
Op dit moment is er nog voldoende stallingscapaciteit. Wel moet er rekening worden gehouden met 
de doorgang naar peuterspeelzaal “Splash”, deze doorgang mag niet geblokkeerd worden voor 

kinderwagens, fietsjes en rolstoelen die naar Splash moeten.  
Is de stalling op het schoolplein vol, dan graag de fiets plaatsen bij de fietsenrekken aan de 

buitenzijde van het grote schuifhek (zijde Schoorlaan). Met het oog op de veiligheid, mag er niet op 

de stoep, noch in het poortje, noch op het plein worden gefietst. Fietsen mogen niet op de 
rolstoeloprit aan de onderbouwzijde gestald worden. 

 
Ophalen van kinderen: 

Natuurlijk kunt op het schoolplein op uw kind wachten als de school uit gaat. Wilt u dan wel het 
volgende in acht nemen: 

□ Zet uw fiets voor school zodanig neer dat de buren er geen last van hebben. 

□ Zet uw fiets neer tegen de buitenmuur aan de onderbouwzijde of tegen de rekken aldaar. 
 

Met de auto brengen? 
Dit vraagt doorgaans veel aandacht omdat de verkeersregels niet altijd in acht worden genomen: 

□ Parkeer uw auto op parkeerplaats en niet op de rijbaan, laat staan op de middenberm. Houd de 
rijbaan en het zebrapad vrij!! De Rijnlandstraat zal in toenemende mate drukker worden met 

verkeer. Ook stellen we het op prijs om zo onze goede relaties met onze buren in stand te houden. 

□ ‘Kiss and ride’: Er is een “K + R”-plek vlak voor school in de Rijnlandstraat. Mocht u hier gebruik 

van maken, dan betekent dat: “Stoppen, alleen kinderen uitstappen en doorrijden”. 
 

De schoolgrootte per 1 oktober 2021: 
De teldatum van 1 oktober is jaarlijks de basis voor de formatie van het nieuwe schooljaar. Uitgaande 
van een maximale klassengrootte van 30 leerlingen zijn de klassen goed gevuld. Ons leerlingenaantal 

zal de komende jaren stabiliseren zo rond het aantal van: 225. 
De laatste 5 jaren laten het volgende beeld zien:  

1 oktober 2016 209 leerlingen 
1 oktober 2017 211 leerlingen 

1 oktober 2018 220 leerlingen 

1 oktober 2019 223 leerlingen   
1 oktober 2020 227 leerlingen  

1 oktober 2021 223 leerlingen (volgens verwachting) 
We hebben drie kleutergroepen (combinatiegroepen 1/2) en elk verdere leerjaar kent 1 jaargroep.  

 
De groepsgrootte per 1 oktober 2021:  

    

kleutergroep 1/2 A 17+6 groep 5 30 

kleutergroep 1/2 B 16 groep 6 25 

Kleutergroep 1/2 C 16+1 groep 7 31 

groep 3 29 groep 8 27 

groep 4 25   

 
Namen van het team en bereikbaarheid: 
Naam:   Taken:  Dagen :  

Marieke Wester  mwester@dezonnewijzer.nl kleutergroep 1/2 A  do-vr 

Zoë Thoma zthoma@dezonnewijzer.nl kleutergroep 1/2 A ma-di-wo 

Astrid Rotteveel  arotteveel@dezonnewijzer.nl kleutergroep 1/2 B  fulltime  

Margreet Henssen mhenssen@dezonnewijzer.nl Kleutergroep 1/2 B 1x p. 2wkn op do 

Jennifer Geluk jgeluk@dezonnewijzer.nl  kleutergroep 1/2 C fulltime 

Gonnie Sartor gsartor@dezonnewijzer.nl groep 3 ma-wo-do-vr  

Margreet Henssen mhenssen@dezonnewijzer.nl groep 3 di 

Veronique Hesseling vhesseling@dezonnewijzer.nl groep 4 fulltime 

Vicky Hilkhuijsen  vhilkhuijsen@dezonnewijzer.nl groep 5 fulltime 

mailto:mwester@dezonnewijzer.nl
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Inge Boudewijn  iboudewijn@dezonnewijzer.nl  groep 6 ma-di-wo-vr 

Suzanne van Wissen svwissen@dezonnewijzer.nl  groep 6  do 

Esther Treffers  etreffers@dezonnewijzer.nl  groep 7 ma-wo-do-vr 

Tanja de Jong tdjong@dezonnewijzer.nl  groep 7 di 

Annemartine van Leusden avleusden@dezonnewijzer.nl  groep 8 di-wo-do 

Tanja de Jong tdjong@dezonnewijzer.nl  groep 8 ma-vr 

Suzanne van Wissen svwissen@dezonnewijzer.nl Onderwijsass. en 

inzetbaar in gr. 3 - 6 

di-do-vr 

Femke Heyse fheyse@dezonnewijzer.nl  Onderwijsass. en 

inzetbaar in gr. 7 en 8 

di-do-vr 

Ilse van den Berg ivdberg@dezonnewijzer.nl  intern begeleider  di 

Bianca Vos bvos@dezonnewijzer.nl  intern begeleider ma-do (tot herfstvak.) 

Bas de Wolf bdwolf@dezonnewijzer.nl  onderwijsondersteuner 

middenbouw 

ma-di-do 

Somayeh Ahbadi sahbadi@dezonnewijzer.nl  klassenassistente 

middenbouw 

fulltime 

Shauny Hofman shofman@dezonnewijzer.nl  Klassenassistente 
kleuters / gr. 3 

ma-di- do middag 

Cindy Zoet czoet@dezonnewijzer.nl  vakleerkracht bew. 

Ond. gr. 3 t/m 8 

di - do 

Mitchell van der Gaag mvdgaag@dezonnewijzer.nl  vakleerkracht  

bew. ond. kleuters 

wo 

Liesbeth Gailjaard lgailjaard@dezonnewijzer.nl  adm. medewerker do 

Annemartine van Leusden avleusden@dezonnewijzer.nl  coördinator bovenbouw 
(4-8) 

vr 

Gonnie Sartor  gsartor@dezonnewijzer.nl  coördinator onderbouw 
(1-3) 

do (1x per 2 wkn) 

Jan Bert Zweers  jbzweers@dezonnewijzer.nl  directeur  fulltime 

 

Huiswerk 
Kinderen krijgen huiswerk: 

□ In de groepen 3, 4 en 5 wordt slechts in overleg met ouders en indien dit wenselijk of 

noodzakelijk is, huiswerk gegeven. 

□ In groep 6 wordt er twee - á driemaal per week huiswerk gegeven. Dit huiswerk dient binnen 

enkele dagen ingeleverd of overhoord te worden. 

□ In groep 7 wordt er drie - á viermaal per week huiswerk gegeven. De periode tussen opgeven 

en inleveren/overhoren mag ongeveer een week bedragen. 

□ In groep 8 wordt er bijna dagelijks huiswerk gegeven. De periode tussen opgeven en 
inleveren / overhoren mag langer dan een week zijn. 

□ Vanaf groep 6 dienen de leerlingen over een agenda te beschikken; de leerlingen doen dan 

ervaring op met het werken met een agenda. 

We gaan er wel van uit dat ouders hun kinderen hierbij begeleiden en helpen. Dat geldt uiteraard ook 
voor de hierna te noemen boekbesprekingen, spreekbeurten en bij het maken van werkstukken. 

In toenemende mate worden ouders per mail geïnformeerd over huiswerkzaken. 
 

Boekbesprekingen:   Het streven is:  

□ In groep 3 en 4 mogen de leerlingen een mondelinge boekbespreking houden. 

Vanaf groep 5 is het volgende verplicht: 

□ In groep 5: één mondelinge boekbespreking; 

□ In groep 6 t/m 8: één mondelinge en één schriftelijke boekbespreking; 

 
Spreekbeurten  
Voor het houden van spreekbeurten gelden de volgende afspraken: 

□ In groep 3 en 4 mogen de leerlingen een spreekbeurt houden. 

□ In groep 5 t/m 8 moeten de leerlingen één spreekbeurt per jaar houden. 

 
 
  

mailto:iboudewijn@dezonnewijzer.nl
mailto:svwissen@dezonnewijzer.nl
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mailto:fheyse@dezonnewijzer.nl
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mailto:gsartor@dezonnewijzer.nl
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Werkstukken 
Met het maken van werkstukken worden vaardigheden getraind  als  studerend– en begrijpend lezen, 
het omgaan met informatie en stellen. 

□ In groep 5 wordt hierop voorbereid door in de klas informatieboekjes te lezen en daarover 

vragen te beantwoorden. 

□ In groep 6 t/m 8 maken de leerlingen 1 werkstuk per jaar. 

 

Uiteraard gelden voor de verschillende groepen verschillende criteria. Bovendien moeten de 
onderwerpen telkens van elkaar verschillen. 

Excursies / buitenlessen 
Leren vindt niet alleen in school plaats maar ook buiten het leslokaal. Gymlessen en tekenlessen 

kunnen buiten plaatsvinden. Er zijn diverse excursies naar boerderijen, musea, bibliotheek, bossen 

etc. in het kader van cultuur – en natuur/milieueducatie (NME). Deze data zijn nog niet bekend. 
We laten ons graag bijstaan door ouders die met auto’s, fietsen of lopend met ons meegaan. Wij gaan 

er van uit dat ouders toestemming geven voor ‘schoolvervoer’, zo niet wilt u dit dan aan de directie 
doorgeven. Bij gebrek aan begeleiding weegt veiligheid zwaar en gaat een excursie niet door. 

 

Projectweek  29 sept  t/m 13 okt. 2021 

Dit schooljaar willen we weer een Project laten plaatsvinden. Wellicht in een andere vorm dan u 

gewend bent en naar de actuele mogelijkheden die er zijn i.v.m. Corona. U mag verwachten dat we 

activiteiten per klas plannen, maar hoe, weten we nog niet.  
 

Kinderboekenweek 6 okt t/m 17 okt 2021  

In alle groepen wordt er voorgelezen en we stimuleren kinderen om zelf te lezen en zelf een boek te 

pakken. Er is een goed contact met de bibliotheek en er wordt uitgebreid aandacht besteed aan de 
Kinderboekenweek. Het thema zal zijn: “Beroepen: Worden wat je wil”, óók het thema van de 

Projectweek.  
 

Sport 
De Zonnewijzer is een sportieve school met veel aandacht voor sportactiviteiten, ook buiten schooltijd: 

□ De jongens en meisjes van groep 8 (evt. aangevuld met leerlingen uit andere groepen) 

kunnen eenmaal per jaar, deelnemen aan het schoolvoetbaltoernooi van alle basisscholen van 

Leidschendam-Voorburg (Kastelenring en sportpark ‘t Loo). 

□ Voor de groepen 5 t/m 8 is er, onder schooltijd, een Schoolsport Olympiade. Deze vindt plaats 

op Sportpark ’t Loo (datum nog niet bekend) 

□ Incidenteel worden er uitnodigingen meegeven voor diverse naschoolse sportactiviteiten voor  
o.a. straatvoetbal, tafeltennis, schaken etc. afhankelijk van het (groeiende) aanbod. 

 

Muziek, theater en techniek 
Ook dit schooljaar maken we gebruik van de lessen Cultuureducatie Met Kwaliteit van Trias. Een 

leerzaam programma voor alle jaargroepen waar kinderen veel plezier aan beleven. 
 
Rooster Bewegingsonderwijs 
Voor groep 1 t/m 4 kunnen kinderen gymmen met de canvas 

klittenband schoenen. Voor kinderen vanaf groep 5 zijn deze 

schoenen vaak niet stevig genoeg en kunnen o.a. in de zool 
scheuren ontstaan. Ook bieden deze schoenen geen goede 

ondersteuning bij het sporten. De voorkeur gaat dus uit naar 
sportschoenen met een stevige zool en ondersteuning. 

 
  

Gymrooster 2021-2022  
Dinsdag Woensdag Donderdag 

08:45 8 Kleuters 5 

09:30 7 6 

10:30 5 4 

11:15 6 3 

13:15 4 
 

7 

14:10 3 
 

8 
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Schoolreizen en Kamp 
□ Eenmaal per jaar gaan de leerlingen van de kleutergroepen op schoolreis naar de 

Leidschendamse Speeltuinvereniging aan de Rozenlaan in Leidschendam, deze wordt exclusief 

voor ons gereserveerd. Kosten schoolreis: € 10,- 

□ Ook de groepen 3 t/m 7 gaan jaarlijks op schoolreisje. De prijzen voor allerlei 
schoolreisbestemmingen worden jaarlijks duurder. Het is niet makkelijk om telkens binnen 

het budget te blijven. We vragen jaarlijks dezelfde bijdrage aan ouders  en het ene jaar te 

kiezen we voor een goedkoper schoolreisje dan het andere jaar. Kosten schoolreis: € 30,-. 

□ Mocht het zo zijn dat we eens duurder uit zijn, of goedkoper, dan wordt dat in een volgend 
schooljaar verrekend.  

□ Groep 8 gaat op kamp naar Delft, naar een gebouw van de scouting, in het Delftse Hout. 

Kosten kamp: € 80,- 

Betalingen voor de schoolreisjes en het kamp van groep 8 vinden aan het begin van het schooljaar 
plaats samen met de ouderbijdrage, u krijgt hiervoor een apart formulier. De kinderen gaan pas mee 

met het schoolreisje en kamp, indien hiervoor is betaald. 
 

Buitenschoolse activiteiten 
Regelmatig vinden er ‘Naschoolse activiteiten’ plaats in school (of in een andere school) georganiseerd 
door Sport en Welzijn Leidschendam-Voorburg. Hier worden flyers van verstrekt en hier kunnen 

kinderen zich voor opgeven. De Zonnewijzer kent hier geen verantwoordelijkheid voor. 
 

Zending: 
Elke week, bij voorkeur op maandagmorgen kunnen de leerlingen geld meenemen voor de "zending". 
Het betreft een vrijwillige bijdrage. Het geld dat op deze wijze bijeen wordt gebracht, wordt besteed 

aan het Plan-Nederland-kind. Zo kunnen we Jomel Adora op de Filipijnen een goed bestaan geven. 
 

Schoenendoosactie: 
De Zonnewijzer doet elk jaar mee aan de ‘Schoenendoosactie’. We helpen zo kinderen in verre landen 

waar niets vanzelfsprekend is. De vermoedelijke start van de actie is: woensdag 3 nov. 2021. 

 
Roostervrije -, en studiedagen: 
 
De kinderen kennen compensatieverlofdagen omdat ze 
anders, zowel op jaarbasis als ook in 8 leerjaren teveel 

lesuren maken. Dit mag worden gecompenseerd. Daarnaast 

zijn er 3 studiedagen voor het team. We noemen het: 
roostervrije dagen.  

Kleuters hebben 13 roostervrije dagen, waaronder 1 
woensdag, de groepen 3 en 4 hebben 9 hele dagen - en de 

groepen 5 t/m 8 hebben 8 dagen roostervrij.  
Op  roostervrije dagen zullen leerkrachten werkzaamheden 

verrichten in het belang van de klas, van de school en van 

hun eigen ontwikkeling als leerkracht. Het aantal roostervrije 
dagen is conform alle schooljaren. De roostervrije dagen 

staan gepland op de data in het schema hiernaast. 
 
Informatievoorziening aan de ouders over het 
onderwijs en de school doen we via: 
 

□ Social Schools 
We communiceren met de ouders via Social Schools. Dat biedt veel voordelen. Ouders worden snel 

geïnformeerd en als ouders niet bij elkaar wonen kunnen tòch beide ouders geïnformeerd worden. 
Ook het rooster voor 10-minutengesprekken kan door ouders vooraf worden ingevuld en de 

verspreiding van mailings die naar iedereen gaan, werkt makkelijk.  

In de eerste weken dat uw kind op school is, ontvangt u een inlogcode. Voorwaarde is dat uw e-
mailadres juist genoteerd staat in het leerlingadministratiesysteem van school. 

Mochten er problemen zijn, dan kunt u een mail sturen naar jgeluk@dezonnewijzer.nl.   
 

 

 

Roostervrije dagen 2021-2022 

   kleuters gr 3+gr 4 5 t/m 8 

1 vr 1-okt-21 1-okt-21 1-okt-21 

2 vr 15-okt-21 15-okt-21 15-okt-21 

3 ma 1-nov-21 1-nov-21 1-nov-21 

4 ma 29-nov-21 29-nov-21 29-nov-21 

5 ma 13-dec-21     

6 ma 17-jan-22 17-jan-22   

7 vr 4-feb-22 4-feb-22 4-feb-22 

8 vr 25-feb-22 25-feb-22 25-feb-22 

9 vr 7-mrt-22 7-mrt-22 7-mrt-22 

10 ma 28-mrt-22     

11 wo 1-jun-22     

12 vr 10-jun-22 10-jun-22 10-jun-22 

13 ma 20-jun-22 20-jun-22 20-jun-22 

mailto:jgeluk@dezonnewijzer.nl
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□ De schoolgids 

Het jaarboekje (dit boekje dus), verschijnt ieder jaar. Eens per 4 jaar komt er voor ouders een 

schoolgids met meer uitleg over de schoolactiviteiten. Hierin leest u de belangrijke onderwijskundige 
en huishoudelijke informatie over onderwijs en school. De schoolgids op de website beslaat de periode 

van 2019-2023 en is sinds september 2020 beschikbaar. 
Meer informatie is te vinden op Scholen op de kaart (https://scholenopdekaart.nl/).  

  

□ De nieuwsbrief 

Deze wordt digitaal verstuurd. De nieuwsbrief verschijnt gemiddeld eens per 2 weken. 
 

□ Ouderavonden 

Aan het begin van het schooljaar wordt er een ouderavond georganiseerd, waarop u wordt verteld 

wat er in de groep(en) van uw kind(eren) dat schooljaar allemaal gaat gebeuren. U kunt kennismaken 
met de leerkracht en tijdens deze ouderavond worden algemene zaken besproken of een centraal 

thema wordt ingeleid. Deze avond is niet vrijblijvend, we verwachten dat u er zult zijn. Ook van de 
kant van de ouders horen we dat dit een goede avond is om elkaar te ontmoeten en afspraken te 

maken. Op maandag 13 september, vindt deze algemene informatieavond plaats. Mochten er nog 

beperkingen zijn i.v.m. Corona, dan berichten we u daar nader over. Per klas wordt een infoboekje 

verstrekt waarin u e.e.a. nog kunt nalezen.  
 

 Rapporten 
De rapporten van de groepen 3 t/m 8 worden dit schooljaar meegegeven op woensdag 

16 februari 2022 en woensdag 29 juni 2022. Groep 8 krijgt het eindrapport op de afscheidsavond. 

De ouders van de kleuters krijgen de Kijk-registratie (Leerling Volg Systeem) uitgereikt tijdens de 10-
minutengesprekken in november 2021 en april 2022, nadat dit is toegelicht. 

 

10-minutengesprekken 
We beginnen het schooljaar, in de groepen 3 t/m 8 met de zogeheten ‘omgekeerde oudergesprekken’. 

Wij vragen u dan over (specifieke) zaken te vertellen m.b.t. uw kind. Wat moeten wij weten om uw 
kind ‘beter te kunnen begeleiden’. Om de gesprekken ‘op maat te bieden’, hebben we gekozen voor 

onderstaand schema: 

 

□ De website van school: www.dezonnewijzer.nl 

Maandag 13 sept.     Algemene informatieavond (verplicht) We verwachten alle ouders 

Maandag 27 sept.   
10-minutengesprekken 

Omgekeerde 10-minutengesprekken 
(verplicht) 

We verwachten alle ouders van de groepen 3 t/m 8 

Dinsdag 28 sept.  
10-minutengesprekken 

Omgekeerde 10-minutengesprekken 
(verplicht) 

We verwachten alle ouders van de groepen 3 t/m 8 

Maandag 15 nov.    
10-min. gesprekken  

kleuters: verplicht   
3 t/m 7 facultatief 

Bij de kleuters verwachten we alle ouders 
Bij groep 3 t/m 8 mogen ouders zich inschrijven of 
worden ouders door leerkrachten uitgenodigd 

Dinsdag 16 nov.      
10-min. gesprekken 

kleuters: verplicht   
 

Bij de kleuters verwachten we alle ouders 
 

Maandag 6 dec.     
Adviesgesprekken  

groep 8 We verwachten alle ouders van de kinderen van 
groep 8 

Dinsdag 7 dec.       
Adviesgesprekken  

groep 8 We verwachten alle ouders van de kinderen van 
groep 8 

Maandag 21 febr.    
10-min. gesprekken  

kleuters: facultatief 
3 t/m 7 verplicht 

Bij de kleuters mogen ouders zich inschrijven of 
worden ouders door leerkrachten uitgenodigd 
Bij de groep 3 t/m 7 verwachten we alle ouders 

Dinsdag 22 febr.      
10-min. gesprekken 

3 t/m 7 verplicht Bij de groep 3 t/m 7 verwachten we alle ouders 

Maandag 11 april     
10-min. gesprekken 

kleuters: verplicht   
groep 8 facultatief 

Bij de kleuters verwachten we alle ouders 
Bij groep 3 t/m 7 mogen ouders zich inschrijven of 
worden ouders door leerkrachten uitgenodigd 

Dinsdag 12 april       
10-min. gesprekken 

kleuters: verplicht   
 

Bij de kleuters verwachten we alle ouders 
 

Maandag 4 juli         
10 min gesprekken  

facultatief  Nieuw: Ouders komen alleen op uitnodiging van de 
leerkracht 

https://scholenopdekaart.nl/
http://www.dezonnewijzer.nl/
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We proberen deze zo goed mogelijk actueel te houden. U vindt hier foto’s van activiteiten, nieuws, 

informatie over projecten, afspraken en regelgeving en ook de jaarplanning. 
 

Privacy / AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming):  
Op De Zonnewijzer gaan wij zorgvuldig om met de privacy van onze leerlingen. De gegevens die over 
leerlingen gaan, noemen we persoonsgegevens. Wij maken alleen gebruik van persoonsgegevens als 

dat nodig is voor het leren en begeleiden van onze leerlingen, en voor de organisatie die daarvoor 
nodig is.  

De meeste gegevens ontvangen wij van ouders (zoals bij de inschrijving op onze school). Daarnaast 

registreren leerkrachten en ondersteunend personeel van onze school gegevens over onze leerlingen, 
bijvoorbeeld cijfers en vorderingen. Soms worden er bijzondere persoonsgegevens geregistreerd als 

dat nodig is voor de juiste begeleiding van een leerling, denk aan dyslexie of ADHD.  
De leerlinggegevens worden opgeslagen in ons (digitale) administratiesysteem ESIS. De vorderingen 

van de leerlingen worden vastgelegd in ons leerlingvolgsysteem van ESIS. Deze programma’s zijn 
beveiligd en toegang tot die gegevens is beperkt tot medewerkers van onze school. Omdat De 

Zonnewijzer onderdeel uitmaakt van Lucas Onderwijs, worden daar ook (een beperkt aantal) 

persoonsgegevens mee gedeeld in het kader van de gemeenschappelijke administratie en het 
plaatsingsbeleid. 

Tijdens de lessen maken wij gebruik van een aantal digitale leermaterialen. Hiervoor is een beperkte 
set met persoonsgegevens nodig om bijvoorbeeld een leerling te kunnen identificeren als die inlogt. 

Wij hebben met deze leveranciers duidelijke afspraken gemaakt over de gegevens die ze van ons 

krijgen. De leverancier mag de leerlinggegevens alleen gebruiken als wij daar toestemming voor 
geven, zodat misbruik van die informatie door de leverancier wordt voorkomen.  

Ouders hebben het recht om de gegevens van en over hun kind(eren) in te zien. Als de gegevens niet 
kloppen, moet de informatie gecorrigeerd worden. Als de gegevens die zijn opgeslagen niet meer 

relevant zijn voor de school, mag u vragen die specifieke gegevens te laten verwijderen. Voor vragen 
of het uitoefenen van uw rechten, kunt u contact opnemen met de leerkracht van uw kind, of met de 

schooldirecteur. 

Als er leerlinggegevens worden uitgewisseld met andere organisaties, vragen we daar vooraf de 
toestemming van de ouders, tenzij we volgens de wet verplicht zijn om die informatie te verstrekken. 

Dat kan het geval zijn als de leerplichtambtenaar om informatie vraagt of als het ministerie van 
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap informatie nodig heeft. 

In Social Schools bestaat ook de mogelijkheid om toestemming te geven voor het beeldgebruik van 

uw kind. Dit wil zeggen: u kunt dan toestemming geven of wij foto’s mogen plaatsen op Social 
Schools, de website, etc. Zeker gezien de regels omtrent AVG is het voor de school handig om te 

weten waar u als ouder wel of geen toestemming voor geeft. Deze module zal aan het begin van het 
nieuwe schooljaar (2021–2022) open gezet worden in Social Schools. 

 

Speerpunten van school: 
De laatste twee schooljaren zijn bepaalde ontwikkelingen gestagneerd. Om de speerpunten van toen 

goed te laten ‘wortelen’, zal er komend schooljaar herhaald en/of verdiept aandacht zijn voor:  
 

Speerpunten 2021-2022 

 Vorming van een Kindcentrum 

 Herinrichting schoolplein (i.s.m. Splash) 

 Uniforme didactische instructie en klassenmanagement 

 Talenttorens (werken aan talenten op gebied van cultuur, techniek en cognitie)  

 Monitoring werkzaamheden van – en resultaten door onderwijsondersteuning 

 Specifieke Kanjertraining in enkele groepen op school 

 
Verantwoordelijkheid van ouders: 
Wilt u 

□ er voor zorgen dat de kinderen de lessen zo veel mogelijk volgen (en dus zo weinig mogelijk 

verzuimen). 

□ in geval van verzoek om verlof voor uw kind(eren) de regels in acht nemen die daarvoor 
gelden (zie www.dezonnewijzer.nl); 

□ er voor zorgen dat de kinderen op tijd en uitgerust in de klas zijn; 

□ er voor zorgen dat zieke kinderen ruim vóór 8.30 u. en 13.15 u. ziek gemeld worden; 

□ ons helpen naar vermogen bij allerlei zaken die in de school georganiseerd worden 

http://www.dezonnewijzer.nl/
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□ negatieve én positieve zaken betreffende de school zo snel mogelijk en op de juiste plaats melden; 

□ met gepast taalgebruik en met respect omgaan met personeel, kinderen en andere ouders. 

Problemen, vragen en wensen 
Wanneer u problemen, vragen of wensen heeft, kunt u deze altijd met ons bespreken. Bespreek eerst 

wat er speelt met de leerkracht, gaat dat niet naar wens, dan kunt u de directie aanspreken.  
 

Klachtenprocedure 
Er is een protocol klachtenregeling op school aanwezig en te vinden op de website. Mochten er zaken 
zijn op school die tot een klacht kunnen leiden en die u in vertrouwen wilt bespreken, dan kan dat. 

Vertrouwenspersonen van school zijn Annemartine van Leusden en Astrid Rotteveel. 
De vertrouwenspersonen namens het bestuur van Lucas Onderwijs zijn de heer N. van der Perk en 

mevrouw J. te Raa. Contactpersoon voor de vertrouwenspersonen is mevrouw S. Hoofs. Via 

mevrouw Hoofs kan je contact opnemen met een van de twee vertrouwenspersonen. 
 
Ouderhulp 
Elk schooljaar maken we dankbaar gebruik van ouders die bereid zijn om ons (in de school) een 

handje te helpen. Voor ons als onderwijzend personeel is dat van onschatbare waarde, waardoor er 
veel meer activiteiten voor de kinderen kunnen plaatsvinden. 

"Verkeersouders, activiteitenbegeleiders, overblijfouders" en al die andere hulp biedende mensen: de 

school kan niet zonder u. Ieder jaar wordt een formulierenset uitgereikt, waarop u kunt aangeven bij 
welke activiteit(en) u bereid bent hulp te bieden, maar ook zonder formulier is uw hulp welkom.  

We hopen dit schooljaar ook weer op uw hulp te kunnen rekenen. Veel van de regie ligt in handen 
van de OWG (schoolse zaken) en van de klassenouders (klassenzaken).  

 

De Medezeggenschapsraad (MR) 
Deze raad komt jaarlijks zeven keer bijeen. De MR voert de controle uit op het beleid van het bestuur 

en van de school. De volgende personen hebben op dit moment zitting in de MR: 

geleding ouders: 

Mirella Bosch (secr) 

Bauke Feijtes 
Wendy Fasten 

geleding personeel: 

Marieke Wester (voorzitter) 

Jennifer Geluk 
Inge Boudewijn  

 

 
De Ouder Werk Groep (OWG) 
De OWG coördineert zaken en activiteiten die voor de gehele school georganiseerd worden. Hierbij is 
hulp van ouders onontbeerlijk is. Ongeveer 6x per jaar komen de OWG –leden bij elkaar voor een 

vergadering. Tijdens deze vergaderingen is de school vertegenwoordigd door 2 leerkrachten.  
De volgende personen hebben zitting in de OWG: 

Ouders : Namens het team: 

Wendy van de Braak, Esther Tolido, Jerina Sonneveldt,  

Maaike Romijn en Tatiana Eradus. 

Veronique Hesseling 

Annemartine van Leusden. 

 

Klassenouders: 
Per klas zijn er minimaal 2 klassenouders. Zij vormen de verbinding tussen ouders van de klas en de 

leerkracht(en) van de klas. Als er iets voor de klas moet worden georganiseerd dan zijn zij de eerste 

aanspreekpersonen. De klassenouders worden vlak voor de zomervakantie gekozen. Een groepsapp is 
een aanrader, maar dan alleen voor ‘zakelijk informatieverkeer’. 

 
Overblijven:  
Op De Zonnewijzer wordt leerlingen de mogelijkheid geboden om tussen de middag over te blijven. 

Het overblijven wordt georganiseerd en verzorgd door de ouders o.l.v. de overblijfcoördinator 
(Margret den Elzen) en de overblijfcommissie. Deze commissie legt verantwoording af aan de 

Medezeggenschapsraad. De overblijfcoördinator is telefonisch bereikbaar op overblijfdagen tussen 
7:30 u. en 8:00 u. op nummer 06-19058095. De volledige overblijfregeling kunt u nalezen op de 

website van school (Overblijfboekje te vinden op www.dezonnewijzer.nl).  

 
Peuterspeelzaal / Naschoolse opvang (NSO): 
Bij De Zonnewijzer is een peuterspeelzaal met de naam: “SPLASH”. Heeft u belangstelling hiervoor, 
neemt u dan contact op met klantenservice@vlietkinderen.nl, telefoonnummer 070-3175959. Hier 

http://www.dezonnewijzer.nl/
mailto:klantenservice@vlietkinderen.nl
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wordt ook dagopvang geboden voor kinderen van 0-4 jaar. Splash biedt ook Naschoolse Opvang 

(NSO). Ook gaan enkele kinderen naar de NSO Partou, Looierslaan 7, Voorburg (070-3877231). 
De Ouderbijdrage: 
Aan u wordt jaarlijks een vrijwillige ouderbijdrage gevraagd. Wij kunnen u hiertoe niet verplichten, 

maar in het belang van uw eigen kind(eren) rekenen we er wel op. Het niet voldoen van de vrijwillige 
ouderbijdrage leidt niet tot het uitsluiten van leerlingen van deelname aan activiteiten. 

Van deze ouderbijdrage worden allerlei noodzakelijke, nuttige en gezellige zaken betaald, die niet uit 
het budget van de school kunnen worden bekostigd. Extra muzieklessen, theaterbezoek of bezoek 

aan een musea kan uit dit budget worden betaald.  

Denk ook aan zaken zoals Kerst-, en Paasactiviteiten, Schoolontbijt, Sint Nicolaas, projectweken, 
aanschaf spelmateriaal, prijsjes, een afscheid van een leerling, traktaties bij festiviteiten, iets extra’s 

om de klas gezellig in te richten, maar ook om juist dàt beetje extra aan te schaffen in het kader van 
de creatieve/culturele lessen. 

Ook kan de school een verzoek indienen voor een grotere aanschaf met een langere duurzaamheid 
(te denken valt aan speeltoestellen, extra audio-video apparatuur, fotoapparatuur, inrichting van de 

school etc.). Voor het schooljaar 2021-2022  hebben wij weer veel activiteiten gepland of in 

voorbereiding; wij rekenen daarom op uw bijdrage. De ouderbijdrage wordt uitsluitend in het belang 
van uw kinderen gebruikt. Dit jaar zal de ouderbijdrage niet worden verhoogd.  

 
Schoolreisgeld en Kampbijdrage groep 8: 
De ouderbijdrage wordt geïnd inclusief de kosten van de schoolreis en de kosten van het schoolkamp 

van groep 8. We verwachten dat iedereen meegaat met het schoolreisje en het kamp. Door de 
betaling van de ouderbijdrage en schoolreis/kamp gelijktijdig te doen is er minder administratieve 

rompslomp en mogen we rekenen op een grotere respons.  
De prijzen voor allerlei schoolreisbestemmingen worden jaarlijks duurder. Het is niet makkelijk om 

telkens binnen het budget te blijven. We vragen jaarlijks dezelfde bijdrage (€ 30,- per kind). In de 
uitvoering van het schoolreisje kiezen we het ene jaar voor een goedkoper schoolreisje dan het 

andere jaar.  

Mocht het zo zijn dat we eens duurder uit zijn, of goedkoper, dan wordt dat in een volgend schooljaar 
verrekend. Zowel de OWG, MR en beheerders van de ouderbijdrage zullen hier op toezien en er 

verantwoording over afleggen. 
 

De bijdragen voor een schoolreis variëren in prijs voor de kleuters en de rest van school. De volgende 

bedragen voor het schooljaar 2021-2022 worden aangehouden: 
 

 Ouderbijdrage 

(10 maanden) 

Schoolreisgeld 

kleuters 

Schoolreisgeld 

gr. 3 t/m 7 

Kampbijdrage 

groep 8 

1 kind € 55,- € 10,- € 30,- € 80,- 

2 kinderen € 80,-  € 15,- € 60,-  

3 kinderen € 100,-  € 22,50 € 90,-  

 
Als uw kind later in het schooljaar start dan verwachten we een deel van de ouderbijdrage, de formule 

is dan: (aantal maanden nog te gaan : 10) x ouderbijdrage + volledig schoolreisgeld / kampbijdrage. 

 
IBAN rekeningnummer: NL60 ABNA 0555 3824 86 (ABN-AMRO) t.n.v. Lucas Onderwijs, inzake ”De 

Zonnewijzer” te Leidschendam, met vermelding van:  
Ouderbijdrage en schoolreisgeld (OBD en SRG) voor ......... [naam kind(eren) + vermelding groep]. 

Op dit banknummer mogen alleen deze gelden worden gestort. 
 

Verzekeringen en aansprakelijkheid 

Voor de school, heeft Lucas Onderwijs een verzekeringspakket afgesloten, bestaande uit een 
ongevallenverzekering en een aansprakelijkheidsverzekering. Niet alles wordt door de verzekering 

gedekt. Er is pas een schadevergoedingsplicht wanneer er sprake is van een aan de school te 
verwijten fout. Een leerling die tijdens de schooluren of tijdens andere door de school georganiseerde 

activiteiten, door onrechtmatig handelen schade veroorzaakt, is daar zelf (of de ouders) 

verantwoordelijk voor. 
 

Laag inkomen? Kijk naar de gemeentelijke regelingen. 
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Alle kinderen doen mee in Leidschendam-Voorburg! Dat is het motto van gemeente. Kinderen moeten 

gewoon kind kunnen zijn en onbezorgd meedoen aan school-, sport- en culturele activiteiten. De 
gemeente helpt als u het zelf niet redt.  

 

Regelingen 
Met een laag inkomen kan het moeilijk zijn om rond te komen. Vaak is er geen geld voor iets extra’s 

of om uw kinderen te laten sporten of een computer voor ze aan te schaffen. De gemeente heeft 
regelingen voor mensen met een minimuminkomen (een inkomen van maximaal 110% van de 

geldende bijstandsnorm) om te helpen bij dergelijke kosten. Kijk voor alle regelingen op 

www.lv.nl/minima. U kunt voor deze regelingen zelf een aanvraag indienen. 
 

Stichting Leergeld,  
Stichting leergeld is een aanvulling op lokale voorzieningen, bestemd voor kinderen in de leeftijd van 4 

– 12 jaar van niet-kapitaalkrachtige ouders. Men kan hier financiële ondersteuning aanvragen voor 
bijv. deelname aan een muziek - of sportvereniging, 2e hands computers, kunstzinnige vorming, 

schoolkampen, studiereizen…..  Het zijn dus gelden die bedoeld zijn voor kinderen die anders zouden 

zijn buitengesloten. Ouders dienen wel zelf het initiatief te nemen om voor ‘leergeld’ in aanmerking te 
komen. Ouders krijgen geen directe beschikking over het geld. Dit komt rechtstreeks terecht bij de 

instantie waarvoor het wordt gebruikt. Het doel van deze stichting is : Alle kinderen mogen meedoen!! 
Een andere mogelijkheid is via de afdeling sociale zaken van de gemeente Leidschendam-Voorburg. 

Als u kunt aantonen een minimuminkomen te hebben dan kan een bedrag van rond de  

€ 200,- u worden toegekend. Informatie hierover op www.leergeld.nl/leidschendamvoorburg. 
Nogmaals: de ouderbijdrage is niet verplicht, maar zeer wenselijk. 

 
J.G.Z. Jeugdgezondheidszorg: 
Voor algemene vragen of opmerkingen kunt u terecht bij het centrale telefoonnummer van de JGZ: 
088-0549999 of kunt u een mail sturen naar info@jgzzhw.nl  
De jeugdgezondheidszorg doet onderzoek bij kinderen van groep 2 (op locatie GGD) en 7.  
Aan De Zonnewijzer zijn toegewezen: Jeugdarts : Frank Nijkamp / Jeugdverpleegkundige: Mieke Moya 
(m.moya@jgzzhw.nl). 
 
Mobiele telefoons, Foto’s en filmpjes: 
Er mag  geen gebruik  worden gemaakt van mobiele telefoons onder schooltijd (08:30 -15:15) en dat 

geldt ook tijdens het overblijven. Dat mag alleen met toestemming van de leerkracht. Als er iets 
ernstigs aan de hand is, wordt gebruik gemaakt van de telefoon van school. Ook gebruiken we de 

telefoon niet voor spelletjes en willen we niet dat kinderen zich hierdoor buitensluiten en afzonderen. 
Als een kind zich niet aan deze afspraak houdt, wordt het mobieltje ingenomen en zullen ouders het 

mobieltje op school moeten halen. Ook willen we niet dat er met andere apparatuur foto’s of filmpjes 

worden gemaakt. Gezien het feit dat er tegenwoordig door foto’s en filmpjes hele nare dingen 
gebeuren, maar ook op basis van de wet bescherming persoonsgegevens, zullen wij op deze afspraak 

streng toe blijven zien!! 
We adviseren om dure apparatuur thuis te laten, het valt buiten de verzekering van school. 

 
Vakanties schooljaar 2021-2022: 
 

Vakantieregeling 2021-2022 
primair onderwijs 

eerste dag laatste dag 

Herfstvakantie ma 18-10-2021 vr 22-10-2021 

Kerstvakantie ma 27-12-2021 vr 07-01-2022 

Voorjaarsvakantie ma 28-02-2022 vr 04-03-2022 

Goede Vrijdag / Tweede Paasdag vr 15-04-2022 ma 18-04-2022 

Meivakantie (incl. Koningsdag) ma 25-04-2022 vr 06-05-2022 

Hemelvaartsdag do 26-05-2022 vr 27-05-2022 

Tweede Pinksterdag ma 06-06-2021 ma 06-06-2022 

Zomervakantie ma 11-07-2022 vr 19-08-2022 

 
  

http://www.lv.nl/minima
http://www.leergeld.nl/leidschendamvoorburg
mailto:info@jgzzhw.nl
mailto:m.moya@jgzzhw.nl
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Cijfers over de keuze van de scholen voor Voortgezet onderwijs (VO) 
In absolute getallen zag de verwijzing van groep 8 leerlingen naar het vervolg onderwijs er in de 
afgelopen jaren als volgt uit (het betreft hier het advies van De Zonnewijzer).  

 

Schooljaar : 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21 

Aantal leerlingen in groep 8: 16 24 13 23 25 28 

Naar VSO - 1  1   

Naar het praktijkonderwijs  - 1     

VMBO basis beroepsgerichte leerweg   3 3 2 2 

VMBO kader beroepsgerichte leerweg 5 8 3 1 2 4 

VMBO gemengde leerweg    3 1  

VMBO theoretische leerweg 7 4 1 4 3 9 

Naar VMBO-T/HAVO   4 1 4 4 5 

Naar HAVO 3  2 2 6  

Naar HAVO/VWO    1 4  3 3 4 

Naar  VWO    2 3 2 4 4 

 
Wilt u bij het plannen van uw vakantie(s) met de hiervoor genoemde, voor geheel Leidschendam-

Voorburg geldende gegevens rekening houden? 

 
Luizencontrole 
Regelmatig worden de kinderen op school door een aantal moeders gecontroleerd op mogelijke 
aanwezigheid van luizen. Dat gebeurt meestal direct na de vakanties. Mochten luizen (en/of neten) 

worden gevonden, dan worden de ouders van betreffende kinderen rechtstreeks geïnformeerd en 
worden de andere kinderen uit de klas per brief ingelicht. Coördinator is Brenda Verhage. De 

klassenouders vragen ouders van de eigen groep om te controleren. 
 
Snoep 
Het allerliefste zien we helemaal geen snoep op school, hooguit met een verjaardag. I.v.m. 
verslikkingsgevaar zijn lolly’s en gladde, harde snoepjes niet toegestaan. Denk ook eens aan een 

gezonde traktatie. 

 
Jarig zijn: 
Als kinderen jarig zijn, trakteren ze alleen de kinderen (en eventueel de eigen leerkracht) van hun 
klas. Ook gaan ze met een verjaardagskaart rond, waar iedere leerkracht iets op schrijft. Geen 
traktaties voor het team...! We voorkomen zo een overmaat aan traktaties en gooien dus niets meer 

weg.  
 

Ziek worden op school 
Het komt soms voor dat leerlingen, die al op school zijn, ziek worden. 

In dat geval wordt er door school contact opgenomen met de ouders en wordt u verzocht uw kind op 
te halen. Wij sturen een kind nooit alleen naar huis: dit om verdere narigheid te voorkomen. We 

verwachten van ouders dat kinderen met koorts, diarree of die overgeven, thuis worden gehouden. 

 
Oude batterijen 
Bij het keukentje van school (bij de hoofdingang) staat een ton, waarin u uw oude batterijen kunt 
deponeren. De school krijgt in ruil hiervoor leuke attenties naar keuze.  

 

Voordat u iets weggooit.........Kosteloos materiaal 
Materialen als vrolijk gekleurde lapjes, restjes wol, lege doosjes, knopen, doppen etc. kunnen wij op 

school vaak nog goed gebruiken. Wilt u een en ander voor ons opsparen en afgeven bij de leerkracht 
van uw kind. Wij zullen er dan voor zorgen dat deze spullen nog "een tweede leven" krijgen. 
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Nuttige Adressen en Bereikbaarheid  
Als er iets is, kunt u natuurlijk altijd overdag de school bellen (070-3274119), we verzoeken u wel 
rekening te houden met de lestijden! Wij proberen altijd bereikbaar te zijn, ook als niemand ambulant 

is. Mocht niemand de telefoon aan kunnen nemen, dan is er een mogelijkheid om in te spreken. 

 

Oudergeleding MR  Overblijven  

Mirella Bosch (secr) boschmirella@hotmail.com  

Mevr. M. den Elzen 
overblijvendezonnewijzer@gmail.com  

Bauke Fejites baukefeijtes@gmail.com  06-19058095 

Wendy Fasten wfasten@gmail.com Luizencontrole   

Medezeggenschapsraad mr@dezonnewijzer.nl  Brenda Verhage  b_verhage@hotmail.com  

Ouderwerkgroep 
(OWG) 

   

Contact via de leerkrachten van school: Veronique Hesseling en /of Annemartine van Leusden  

  Ouderbijdrage:   
  Patricia Molenaar pasmol@ziggo.nl 

Overige interessante adressen:   

GGD Haaglanden 
(Hoofdvestiging) 

Postbus 16130  / Westeinde 128 2500 BC  Den Haag 088-3550100 / info@ggdhaaglanden.nl 

Inspectie Postbus 2730  3500 GS  Utrecht 088-6696000 www.onderwijsinspectie.nl  

St.Vlietkinderen L’dam Bucaillestraat 6  Voorburg  070-3175959 www.vlietkinderen.nl  

NSO Splash 
Zaagmolenstraat 98A  
Leidschendam 

070-3175959   

NSO Partou Looierslaan 7  Voorburg 070-3877231   

Leerplichtambtenaar Postbus 905  Voorburg 070- 3008322   

S.M.W. Kwadraad Prinsenhof 4G  Leidschendam 088 900 4000   

locatie CJG       

Veilig Thuis Haaglanden W. Pyrmontkade  872c  Den Haag 0800-2000  

      

 

 
Jaarkalender 2021-2022 : 
 

ma 30-aug-21 1e schooldag 

ma 13-sep-21 Algemene informatieavond -Verplicht- 19:00 u. 

di 20-sep-21 Schoolfotograaf 

vr 24-sep-21 Jaaropening (op school) 

ma 27-sep-21 Omgekeerde Oudergesprekken (zonder kinderen) 3 t/m 8 

di 28-sep-21 Omgekeerde Oudergesprekken (zonder kinderen) 3 t/m 8 

wo 29-sep-21 Start Project 

vr 01-okt-21 Roostervrij gr. 1 t/m 8   (1-1-1) 

ma 04-okt-21 Medezeggenschapsraad (1:6) 15:30 u. 

wo 06-okt-21 
Start Kinderboekenweek  (thema: 'Worden wat je wil') 

wo 13-okt-21 Afsluiting Project 

do 14-okt-21 Voorleeswedstrijd Zonnewijzer gr. 5 t/m 8 (11:00 u.) 

vr 15-okt-21 Roostervrije dag gr. 1 t/m 8        (2-2-2) 

zo 17-okt-21 Einde Kinderboekenweek 

ma 18-okt-21 Herfstvakantie t/m vrijdag 22 okt. 21 

ma 25-okt-21 Luizencontrole  

ma 01-nov-21 Roostervrije dag gr. 1 t/m 8 (3-3-3) 

wo 03-nov-21 Start Schoenendoosactie (vermoedelijke datum) 

ma 08-nov-21 Drempelonderzoek groep 8 (verspreiden over de week) 

do 11-nov-21 Adit-afname groep 8 

mailto:boschmirella@hotmail.com
mailto:overblijvendezonnewijzer@gmail.com
mailto:baukefeijtes@gmail.com
mailto:mr@dezonnewijzer.nl
mailto:b_verhage@hotmail.com
mailto:pasmol@ziggo.nl
mailto:info@ggdhaaglanden.nl
http://www.onderwijsinspectie.nl/
http://www.vlietkinderen.nl/
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ma 15-nov-21 

10-minutengesprekken (Kleuters verplicht)   

10-minutengesprekken (gr 3 t/m 7 facultatief)   
Start Citoperiode groep 8 (t/m 26 nov.) 

di 16-nov-21 10-minutengesprekken (Kleuters verplicht)  

ma 22-nov-21 

Medezeggenschapsraad (2:6) 15:30 

Uiterste inleverdatum voor Schoenendoosactie (o.v.) 

ma 29-nov-21 Roostervrije dag gr. 1 t/m 8 (4-4-4) 

vr 03-dec-21 Sinterklaasfeest (jaarlijks tot 12:00 u.) 

ma 06-dec-21 Adviesgesprekken groep 8 

di 07-dec-21 Adviesgesprekken groep 8   

ma 13-dec-21 Roostervrije dag gr. 1 en 2 (5-4-4) 

wo 22-dec-21 

Kerstviering 09:00 u.  Petrus en Pauluskerk. 
Kerstlunch 10:30 u. 

vr 24-dec-21 

Kerstzang in Vlieterhove (08:30 u. - 09:00 u.) 
Kinderen vrij om 12:00 u. 

ma 27-dec-21 Kerstvakantie t/m vrijdag 7 jan. 2022 

ma 10-jan-22 Luizencontrole 

ma 17-jan-22 

Roostervrije dag gr. 1 t/m 4 (6-5-4) 

ma 24-jan-22 

Medezeggenschapsraad (3:6) 15:30 u. 

Citoperiode gr. 3 t/m 7 t/m 4 febr. 

vr 04-feb-22 Roostervrije dag gr. 1 t/m 8     (7-6-5)  

wo 16-feb-22 Rapporten mee 

ma 21-feb-22 

10-minutengesprekken gr. 1 /2 facultatief 

gr. 3 t/m 7 verplicht 

di 22-feb-22 10-minutengesprekken gr. 3 t/m 7 (verplicht) 

vr 25-feb-22 Roostervrije dag 1 t/m 8 (8-7-6) 

ma 28-feb-22 Voorjaarsvakantie t/m vrijdag 4 maart 

ma 07-mrt-22 Roostervrije dag 1 t/m 8 (9-8-7) 

di 08-mrt-22 Luizencontrole 

ma 14-mrt-22 Medezeggenschapsraad (4:6) (15:30 u.) 

ma 28-mrt-22 Roostervrije dag gr. 1 en 2 (10-8-7) 

wo 30-mrt-22 Grote rekendag 

ma 11-apr-22 

10-minutengesprekken kleuters (verplicht) 

10--minutengesprekken gr. 8 (facultatief) 

di 12-apr-22 10-minutengesprekken kleuters (verplicht) 

do 14-apr-22 Paaslunch (continurooster tot 14:00 u.) 

vr 15-apr-22 Goede Vrijdag 

ma 18-apr-22 2e Paasdag 

do 21-apr-22 Vermoedelijke datum Eindtoets gr. 8 

vr 22-apr-22 Koningsspelen (ook landelijk: 22 april 2021) 

ma 25-apr-22 Meivakantie t/m vrijdag 6 mei 

ma 09-mei-22 

Luizencontrole 
Medezeggenschapsraad (5:6) 

ma 16-mei-22 10-minutengesprekken 3 t/m 7 (facultatief) 

do 26-mei-22 Hemelvaartsdag 

vr 27-mei-22 Vrij 

wo 01-jun-22 
Kamp groep 8   
Roostervrije dag gr. 1 en 2 (11-8-7) 
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do 02-jun-22 Kamp groep 8   

vr 03-jun-22 Kamp groep 8 

ma 06-jun-22 2e Pinksterdag 

di 07-jun-22 Start Cito toetsing gr. 3 t/m 7 (t/m 17 juni) 

vr 10-jun-22 Roostervrije dag gr. 1 t/m 8   (12-9-8) 

ma 13-jun-22 Medezeggenschapsraad (6:6) (15:30 u.) 

vr 17-jun-22 

Schoolreis kleuters  

Schoolsport Olympiade ????? 

ma 20-jun-22 Roostervrije dag gr. 1 t/m 8  (13-10-9)   

do 23-jun-22 Schoolreis gr. 3 t/m 7 

vr 24-jun-22 Bedankje hulpouders 

wo 29-jun-22 Rapporten mee 

vr 01-jul-22 

Musical gr. 8 voor schoolkinderen (11:00 u. en 13:30 u.) 
Afscheid groep 8 (ouders) 

ma 04-jul-22 10-minutengesprekken 3 t/m 7 (facultatief) 

di 05-jul-22 Uitspringen groep 8 

wo 06-jul-22 Klassencarrousel 3 t/m 7 

vr 08-jul-22 Laatste schooldag (12:00 u. vrij) 

ma 11-jul-22 Zomervakantie t/m 21 augustus 2022 

ma 22-aug-22 1e schooldag 2022-2023 

 
 
 


