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Beste ouder(s) en/of verzorger(s), 

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 voorkomen dat we onverhoopt moeten af wijken van de geplande activiteiten in 
deze kalender. Natuurlijk informeren wij u daar zo vroeg mogelijk over. 

Op de eerste pagina’s van deze kalender vindt u niet alleen beknopte informatie over onze 
school, maar ook de belangrijkste zaken uit de schoolgids. De schoolgids is te downloaden 
via de website. 

Neemt u ook eens een kijkje op onze Facebook- of Instagram pagina. Daar geven wij het 
hele jaar door een kijkje in het dagelijks leven op en rond school.

Met vriendelijke groet,
Alice Stulp



GeloofGeloof
Geloven in jezelf én de in de ander.  
Op De Regenboog Woudhuis geloven 
we in de kracht van het verschil. We 
leren kinderen om hun eigen talenten 
te ontdekken en te ontwikkelen. Maar 
we leren ze ook om samen te leven, 
te werken en te communiceren met 
iedereen om hen heen. Met het chris-
telijke geloof als basis leren we de 
kinderen om rekening met elkaar te 
houden en begrip te tonen. Persoonlijke 
aandacht staat daarbij voorop. 

Samen 
Kinderen, ouders en leerkrachten; 
we kunnen niet zonder elkaar. Samen 
creëren we de ruimte die ieder kind 
nodig heeft om te groeien. Samen 
maken we het verschil; binnen de school, 
binnen de buurt en in de maat schappij. 
Op De Regenboog sti muleren de 
kinderen om samen te werken. Zo leren 
ze dat ze een ander nodig hebben en dat 
ze een voorbeeld kunnen zijn.  
 
Plezier
Op De Regenboog werken bevlogen 
leerkrachten. Met veel passie en plezier 
begeleiden zij kinderen richting de 
toekomst. Samen met ouders bouwen 
we aan een goede school met het beste 
onderwijs voor het kind. De Regenboog 
is een plek waar je met plezier leert 
en werkt. We leggen de lat graag hoog 
en staan open voor niet voor de hand 
liggende denkbeelden en oplossingen 
vanuit ambitie, bevlogenheid en plezier. 

Uitgangspunten Ontwikkelen 
Ieder kind heeft talent. We geven de 
kinderen de ruimte om hun talenten 
te ontdekken en te ontwikkelen. We 
bieden hen goed passend onderwijs. 
Onderwijs voor hart, hoofd en handen 
en zorgen voor een fijne schooltijd 
door een veilige omgeving te creëren. 
Zo helpen onze leerkrachten de 
kinderen bij het ontwikkelen hun 
sociale vaardigheden. Maar ze zoeken 
zij ook voortdurend naar nieuwe 
mogelijkheden om ieder kind te 
stimuleren, zodat het zich op zijn 
eigen niveau in alle breedte blijft 
ontwikkelen. 

Verbinden 
Op De Regenboog werkt een professio-
neel, vakbekwaam team. We verbinden 
hart, hoofd en handen en werken zo 
aan de groei van ieder kind. We zorgen 
dat ieder kind goed in zijn of haar vel 
zit en het hart opent om te leren. Aan 
het werken met het hoofd, het leren, 
verbinden we het werken met de han-
den. Bijvoorbeeld tijdens techniek-, 
sport-, natuur-, muziek- en creatieve 
les. 

Ruimte
We geven kinderen ruimte om te 
groeien en te stralen. Je mag zijn wie 
je bent; daar heeft ieder kind recht op. 
Op De Regenboog tonen we respect en 
stimuleren we de kinderen om zichzelf 
te zijn en te laten zien. Er is ruimte 

voor het maken van fouten, want daar 
leer je van. Met rust, orde, regelmaat 
en structuur creëren we een veilige 
omgeving waarin iedereen de ruimte 
krijgt zijn talenten te ontdekken. Met 
positieve feedback stimuleren we de 
kinderen om zichzelf te ontwikkelen.

Veilig 
We zorgen voor een veilig leef- en 
leer klimaat. Kinderen, leerkrachten 
en ouders voelen zich thuis op De 
Regenboog. Ze spreken zich uit over 
wat goed gaat, maar geven ook de 
mindere dingen aan. Op De Regenboog 
geven we de kinderen een veilige, 
waardevolle en leerzame tijd. De 
Regenboog is een plek waar ouders  
hun kinderen graag brengen. Een 
veilige plek die ook een thuis is, waar  
je ruimte krijgt om plezier te maken  
en om te leren. 

Vertrouwen 
Op De Regenboog is vertrouwen  
heel belangrijk. We hebben respect 
voor elkaar en elkaars mogelijkheden en 
onmogelijkheden. We zorgen voor een 
goede sfeer, waarin de kinderen leren 
om naast én met elkaar te leren en te 
leven. Door naar elkaar te luisteren en 
te kijken creëren we begrip voor elkaar. 
We zorgen ervoor dat het kind ver-
trouwen heeft in zichzelf, zodat het na 
een fijne basisschooltijd klaar is om naar 
de volgende school te gaan. Wij hebben 
vertrouwen. Wij zijn betrouwbaar. 

De Regenboog;

kleurRijk!



Ons team

Gymlessen
Bewegen heeft een belangrijke plaats 
in het weekrooster. De kleuters spelen 
iedere dag buiten en gebruiken hierbij 
verschillende materialen zoals karren, 
(loop)fietsen, stelten, steppen, zand-
bakmateriaal en dergelijke. Daarnaast 
gymmen zij minimaal een keer per 
week in de gymzaal op school. De kin-
deren van groep 2 ontvangen aan het 
einde van het schooljaar op feestelijke 
wijze het Nijntje Beweegdiploma.  
De kinderen van groep 3 tot en met 
8 gymmen twee keer per week in 

Op onze school werken veel enthousiaste mensen, met ieder hun eigen expertise en talent. Er is een mooie mix van startende 
en ervaren leerkrachten.

de grote gymzaal naast de school. 
Hier lopen zij onder begeleiding 
van de leerkracht naar toe. In de 
gymlessen krijgen de kinderen een 
breed aanbod van verschillende 
bewegingsactiviteiten op het gebied 
van sport en spel. De kinderen hebben 
allemaal een gymtas op school. In deze 
gymtas zit een sport broek, t-shirt en 
gymschoenen zonder zwarte zolen 
(waarop kinderen niet uit kunnen 
glijden). De gymspullen nemen de 
kinderen mee van huis. 

1/2a Juf Mieke en Juf Annet 
1/2 b Juf Maartje en Juf Karina 
3 Juf Anne-Lies en Juf Paulien 
4 Juf Pauline 
5 Juf Brenda en Juf Freke 
6 Juf Tineke en Juf Mariske 
7 Meester Ruud en Juf Clarissa 
8a Meester Daniël  
8b Juf Marieke en Juf Marlous 

Intern begeleider Karin Bos 
Directeur Alice Stulp 

Leerlingbegeleider Juf Clarissa (ma + di) Juf Liliane (woe + do + vr) 



Ouders en de school

Als school staan we niet alleen. We 
geloven in de kracht van samen. 
We gaan hierbij uit van educatief 
partnerschap. In driehoeksgesprekken 
(ouders-leerkracht-kind) bespreken  
we de leerresultaten en het wel-
bevinden van uw kind.  
 
 
 
 
 
 

Om 8.20 uur gaan de deuren van de 
school open, zodat u voldoende tijd 
heeft om uw zoon/dochter naar de 
klas te brengen. We vinden het fijn om 
ouders regel matig te zien in de school. 
Korte mededelingen kunnen altijd aan 
de leerkracht doorgegeven worden.  
Voor langere gesprekken vinden wij  
het prettig als er na schooltijd een
afspraak gemaakt wordt. Daarnaast 
denken ouders mee over ontwikke-
lingen rond om school en helpen zij bij 
di verse activiteiten. We zijn ieder jaar 
dankbaar voor de vele ondersteuning 
door ouders. Door ouders bij diverse 
schoolactiviteiten te betrekken kunnen 
we de kinderen optimaal begeleiden. 

OuderRaad 
Wilt u contact met de mensen van 
de OR? Dat kan via 
orregenboogwoudhuis@
pcboapeldoorn.nl.
In de OuderRaad zit een grote groep 
enthousiaste ouders. Zij zijn betrokken 
bij veel activiteiten van De Regenboog.

Regels en afspraken
Eén van de uitgangspunten van onze school is dat kinderen met plezier naar 
school kunnen gaan en dat leren en werken fijn is. Voor een goede sfeer 
zijn duidelijke regels en afspraken nodig. We hanteren hiervoor een aantal 
basisafspraken.

Deze basisafspraken gelden voor iedereen: 
• Wij gaan respectvol met elkaar om.
• Wij zijn allemaal verschillend en dat mag.
• Wij komen niet aan een ander, als die 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.

Op De Regenboog Woudhuis werken we met de Kanjertraining. Deze 
training zorgt voor vertrouwen, veiligheid, rust en respect. Het belangrijkste 
doel van de Kanjer training is dat een kind positief over zichzelf en de ander 
leert denken. De Kanjertraining is voor de kinderen van groep 1 tot en met 8. 
Iedere week besteden we aandacht aan de lessen en de spelletjes. 

Medezeggenschapsraad
Evelien van Gortel
Martijn Ooms
Paulien Knapen
Tineke van Schaik

Wilt u contact met de mensen van  
de MR? Dat kan via  
mrregenboogwoudhuis@
pcboapeldoorn.nl



Onderbouw Groep 1 tot en met 4

Maandag 8.30 – 14.45 uur

Dinsdag 8.30 – 14.45 uur

Woensdag 8.30 – 12.15 uur

Donderdag 8.30 – 14.45 uur

Vrijdag 8.30 – 12.15 uur

Na schooltijd wordt het gebouw van  
De Regenboog regelmatig gebruikt 
door externe partners. Er wordt o.a. 
pianoles gegeven. Informatie kunt u 
verkrijgen via  
www.pianoschoolapeldoorn.nl  
of via 055 - 711 43 24. 

Schooltijden

De schooldeuren gaan tien minuten 
voor het begin van de les open. 
De kinderen eten tussen de middag een 
kwartier en spelen een half uur buiten. 

Na schooltijd

Bovenbouw Groep 5 tot en met 8

Maandag 8.30 – 14.45 uur

Dinsdag 8.30 – 14.45 uur

Woensdag 8.30 – 12.15 uur

Donderdag 8.30 – 14.45 uur

Vrijdag 8.30 – 14.45 uur



BIXO kinderopvang verzorgt de kinderopvang op De Regenboog Woudhuis.  
’s Morgens is er vanaf 7.30 uur voorschoolse opvang in de school. De kinderen 
worden door de pedagogisch medewerker naar de klas gebracht als de school 
start. Op alle dagen van de week kunnen de kinderen gebruik maken van de 
voor- en naschoolse opvang. Na schooltijd is er alle ruimte om van vrije tijd 
te genieten. Er is ontzettend veel speel- en knutselmateriaal aanwezig waar 
de kinderen bij Bixo mee aan de slag kunnen. De pedagogisch medewerkers 
organiseren dagelijks activiteiten en workshops waar kinderen aan deel mogen 
nemen, maar dit is niet verplicht. Kinderen zullen zich bij Bixo nooit vervelen!

Ook is er een peutergroep. De peutergroep zorgt voor een goede voorbereiding 
op de basisschool en een fijne start in groep 1. Spelenderwijs leren staat 
centraal. In samenwerking met PCBO Regenboog Woudhuis worden er 
gezamenlijke thema´s en activiteiten georganiseerd en is er de mogelijkheid 
om te wennen op school.

Wilt u meer informatie of een rondleiding dan kunt u contact opnemen met de 
vestigingsmanager via vmregenboog@bixo.nl of 0629 224 347.

Peuteropvang en BSOZiekte en verlof

Verjaardagen

Wilt u bij ziekte van uw kind dit vóór 
schooltijd telefonisch doorgeven? 
Mocht uw kind onder schooltijd ziek 
worden, dan proberen we u altijd 
telefonisch te bereiken. We laten uw 
kind nooit zonder uw toestemming 
alleen naar huis gaan. Mocht uw kind 
langer ziek zijn dan kunt u altijd even 
langskomen en vragen of er thuis ook 
gewerkt kan worden.

Wanneer uw kind de basisschool 
bezoekt valt hij/zij onder de leer-
plichtwet. Kinderen van vier jaar mogen 
naar school, kinderen van vijf jaar en 
ouder moeten naar school. Slechts voor 
gewichtige omstandigheden kan er 
verlof worden verleend. Zie hiervoor de 
schoolgids. U kunt een verlofaanvraag- 
formulier downloaden van de website 
van de school of via de leerkracht van 
uw kind krijgen. 

Voor een verjaardag van opa, 
oma, vader en moeder mogen de 
kinderen van de groepen 1 en 2 wat 
leuks maken. Wilt u zo’n feestelijke 
gebeurtenis wel tijdig aan de leerkracht 
doorgeven? Als uw kind jarig is mag 
het trakteren in de groep en mag
het met een vriendje/vriendinnetje 
verschillende groepen langs met een 
verjaardagskaart. We gaan er vanuit 
dat u uw kind een gezonde traktatie 
meegeeft.



Ieder jaar wordt aan de ouders een 
(vrijwillige) ouderbijdrage van €25,- per  
kind dat bij ons op school zit, gevraagd. 
De betaling loopt via Schoolkassa. 

Met deze bijdragen financiert de 
OuderRaad vele activiteiten. Denk aan 
Sinterklaas-, kerstviering, paasfeest, 
avondvierdaagse, sportactiviteiten en 
overige zaken. Wanneer u de bijdrage 
niet kunt betalen, kunt u contact 
opnemen met Stichting Leergeld. 

Schoolkassa 
Met ParnasSys Schoolkassa wordt het innen van de vrijwillige ouderbijdrage en 
vergoedingen geregeld. U kunt gemakkelijk betalen via iDEAL of automatische 
incasso. Schoolkassa heeft een directe koppeling met Parro. Deze manier van 
betalen is AVG-proof en gebruiksvriendelijk. 

Uiteraard worden kinderen van ouders, 
die de bijdrage niet betaald hebben, 
op geen enkele wijze uitgesloten van 
activiteiten. Zie voor meer informatie 
www.leergeld.nl/apeldoornvoorst. 

Voor vragen over de ouderbijdrage 
kunt u terecht bij de OuderRaad: 
orregenboogwoudhuis@
pcboapeldoorn.nl.  

Ouderbijdrage

Luizen zakken
Om hoofdluis tegen te gaan, gebruiken 
de leerlingen luizenzakken. In de 
luizenzak worden jassen en tassen 
opgeborgen. Leerlingen krijgen in 
groep 1 een luizenzak van school 
met daarop hun naam. Deze zak blijft 
schooleigendom. In groep 5 worden 
alle luizenzakken vervangen door 
nieuwe. Als de zak tussentijds kapot 
gaat, bent u verantwoordelijk voor 
herstel van de oude of de aanschaf van 
een nieuwe zak.

Medicijnen 
en medische 
handelingen 
Het kan zijn dat uw kind medicijnen 
nodig heeft. Samen met u als ouder 
bepalen we de mogelijkheden die 
er binnen school zijn. Als ouder 
blijft u verantwoordelijk voor het 
medicijngebruik en/of medische 
handelingen die structureel 
noodzakelijk zijn voor uw kind.



Informatie-
voorziening 
gescheiden 
ouders 
Wanneer u gescheiden bent gaan 
we er vanuit de andere ouder van uw 
kind informeert en gezamenlijk op 
tienminutengesprekken komt. Bij  
co-ouderschap informeren we u beiden. 

 

Gezond-
heids zorg
Het Centrum voor Jeugd en Gezin 
(CJG) is er voor ieder gezin voor 
vragen over gezondheid, opgroeien 
en opvoeden. De schoolarts en 
schoolverpleegkundige werken vanuit 
het CJG en komen regelmatig op 
school. Contact met het CJG:  
info@cjgapeldoorn.nl 
055 357 88 75 (dagelijks van 8.30 – 
17.00 uur) www.cjgapeldoorn.nl of
www.facebook.com/CJGapeldoorn

Schoolpen 
Leerlingen krijgen halverwege groep 
3 een pen van school met daarop 
een sticker met hun naam. Er worden 
drie typen pennen uitgeprobeerd. 
Dit zijn een balpen, een vulpen of 
een rollerpen. Hiermee schrijven de 
leerlingen vervolgens tot en met groep 
6. In groep 7 en 8 is de penkeuze vrij 
voor de leerlingen. De kosten voor 
eigen pennen in de groepen 7 en 8 
zijn voor de leerling en ouders zelf. De 
school zorgt voor vullingen voor de drie 
genoemde soorten pennen. Andere 
vullingen dan voor de schoolpennen, 
zijn niet voor rekening van de school.

Gebruik van foto’s/video’s 
van uw kind
Er worden regelmatig foto’s gemaakt 
van schoolactiviteiten. Wanneer u uw 
kind aanmeldt op de school kunt via het 
inschrijfformulier aangeven of er foto’s 
van uw kind gebruikt mogen worden 
voor communicatiemiddelen. U kunt in 
Parro (oudercommunicatieplatform) 
ten alle tijde uw besluit herzien of 
aanpassen. Bij de foto’s worden nooit 
de adressen en telefoonnummers 
geplaatst. Het delen van foto’s van uw 
kind door andere ouders op 

bijvoorbeeld social media valt niet 
onder de verantwoordelijkheid van de 
school. 

De intern begeleider van de school 
gebruikt voor klassenbezoek soms de 
video om aan de hand van beelden 
lessen of gedrag van kinderen 
te bespreken. Deze informatie is 
altijd tussen de leerkracht en intern 
begeleider en wordt niet zonder 
overleg met u aan derden getoond. 



SEPTEMBER



MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG

35 30 augustus 31 augustus 01 02 03 04 05

Start nieuw
schooljaar
8.15 uur inloop

36 06 07 08 09 10 11 12

Informatieavond 
groep 1 - 2  a 
17.30-18.15 uur
Groep 5
19.00-19.45 uur

Informatieavond 
groep 3 & 4 
18.15 -19.00 uur 
Groep 6 
19.15-20.00 uur

Informatieavond 
groep 1 - 2  b 
17.30-18.15 uur 
Groep 7 & 8 
18.30-19.30 uur

37 13 14 15 16 17 18 19

Deze week 
startgesprekken

MR/OR-
startvergadering 
19.30 uur

38 20 21 22 23 24 25 26

•  Deze week 
startgesprekken

•  Schoolreisje 
groep 6-7 Prinsjesdag

•  Schoolreisje 
groep 1 - 2

•  Schoolreisje 
groep 3,4,5

39 27 28 29 30

•  Nieuwsbrief 
Groep 7 

•  kinderpostzegel-
actie



OKTOBER



MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG

39 01 02 03

Herdenking groep 
7 bij het monument

40 04 05 06 07 08 09 10

• Dierendag
•  Voorlichtings-

avond PO-VO 
groep 8

•  Start kinderboe-
kenweek

•  Open Dag  
9.00-12.00 uur

41 11 12 13 14 15 16 17

Einde 
kinderboekenweek Herfstvakantie Herfstvakantie

42 18 19 20 21 22 23 24

Herfstvakantie Herfstvakantie Herfstvakantie Herfstvakantie Herfstvakantie Herfstvakantie Herfstvakantie

43 25 26 27 28 29 30 31

Studiedag:
alle leerlingen vrij Nieuwsbrief Wintertijd



NOVEMBER



MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG

44 01 02 03 04 05 06 07

Workshopavond

•  Klassenshow 
groep 1- 2

•  Start Week van de 
mediawijsheid 
groep 5-8

45 08 09 10 11 12 13 14

•  Week van de 
10-minutenge-
sprekken groep  
1 - 2, 4-8

•  Driehoeksge-
sprekken groep 3

MR-vergadering 
19.30 uur

46 15 16 17 18 19 20 21

•  Week van de 
10-minutenge-
sprekken groep  
1 - 2, 4-8

•  Driehoeksge-
sprekken groep 3

47 22 23 24 25 26 27 28

Deze week Afname 
IEP LVS groep 8 Nieuwsbrief

Klassenshow  
groep 6

48 29 30



DECEMBER



MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG

48 01 02 03 04 05

Sinterklaas Sinterklaasavond

49 06 07 08 09 10 11 12

50 13 14 15 16 17 18 19

Studiedag:
alle leerlingen vrij

51 20 21 22 23 24 25 26

•  Kerstviering  
's avonds

• Nieuwsbrief
Vrije dag voor  
alle leerlingen

• Eerste Kerstdag 
• Kerstvakantie

• Tweede Kerstdag 
• Kerstvakantie

52 27 28 29 30 31

Kerstvakantie Kerstvakantie Kerstvakantie  Kerstvakantie
• Oudjaarsdag 
• Kerstvakantie



JANUARI



MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG

52 01 02

• Nieuwjaarsdag 
• Kerstvakantie Kerstvakantie

1 03 04 05 06 07 08 09

 Kerstvakantie  Kerstvakantie  Kerstvakantie
• Driekoningen 
• Kerstvakantie  Kerstvakantie  Kerstvakantie  Kerstvakantie

2 10 11 12 13 14 15 16

3 17 18 19 20 21 22 23

Nationale 
voorleesdagen

4 24 25 26 27 28 29 30

•  Week van de 
adviesgesprekken 
groep 8

•  Deze week 
CITO-M afname 
groep 3-7 Nieuwsbrief

MR/OR-
vergadering  
19.30 uur

HAPPY NEW YEAR



FEBRUARI



MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG

5 31 01 02 03 04 05 06

•  Week van de 
adviesgesprekken 
groep 8 

•  Deze week 
CITO-M afname 
groep 3-7

6 07 08 09 10 11 12 13

Eerste Rapport mee

7 14 15 16 17 18 19 20

•  Week van de drie-
hoeksgesprekken 
groep 4-7 

•  10-minutenge-
sprek groep 1-2 
en 3

8 21 22 23 24 25 26 27

•  Week van de drie-
hoeksgesprekken 
groep 4-7 

•  10-minutenge-
sprek groep 1-2 
en 3 Nieuwsbrief 

Studiedag:
alle leerlingen vrij Voorjaarsvakantie Voorjaarsvakantie

9 28

Voorjaarsvakantie



MAART



MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG

9 01 02 03 04 05 06

Voorjaarsvakantie Voorjaarsvakantie Voorjaarsvakantie Voorjaarsvakantie Voorjaarsvakantie Voorjaarsvakantie

10 07 08 09 10 11 12 13

11 14 15 16 17 18 19 20

Start projectweek

12 21 22 23 24 25 26 27

Afsluiting 
projectweek

Klassenshow  
groep 7 Zomertijd

13 28 29 30 31

•  MR-vergadering 
19.30 uur

•  Verkeersexamen 
groep 7

•  Grote Rekendag
•  Nieuwsbrief



APRIL



MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG

13 01 02 03

Ramadan

14 04 05 06 07 08 09 10

Buitenlesdag
Open Dag  
9.00-12.00 uur

Klassenshow  
groep 3 en 4

15 11 12 13 14 15 16 17

Paasviering Goede Vrijdag Eerste Paasdag

16 18 19 20 21 22 23 24

Tweede Paasdag

Deze week 
10-minuten 
gesprekken groep 
1-7 facultatief

•  Nieuwsbrief
•  Iep-eindtoets 

groep 8
Iep-eindtoets 
groep 8 Koningsspelen

17 25 26 27 28 29 30 1

Deze week 
10-minuten 
gesprekken groep 
1-7 facultatief Koningsdag Vrije dag

Studiedag: 
alle leerlingen vrij Meivakantie Meivakantie



MEI



MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG

18 02 03 04 05 06 07 08

• Suikerfeest 
• Meivakantie Meivakantie

• Dodenherdenking 
• Meivakantie

• Bevrijdingsdag 
• Meivakantie Meivakantie Meivakantie

• Moederdag 
• Meivakantie

19 09 10 11 12 13 14 15

Schoolfotograaf

20 16 17 18 19 20 21 22

21 23 24 25 26 27 28 29

Nieuwsbrief Hemelvaartsdag

22 30 31

Deze week CITO 
Eind afname  
groep 3-7



JUNI



MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG

22 01 02 03 04 05

Eerste Pinksterdag

23 06 07 08 09 10 11 12

Tweede 
Pinksterdag

•  Kamp groep 8
•  Deze week CITO 

Eind afname 
groep 3-7 Kamp groep 8 Kamp groep 8 Kamp groep 8

24 13 14 15 16 17 18 19

MR/OR-
vergadering  
19.30 uur Vaderdag

25 20 21 22 23 24 25 26

•  Week van de 
10-minutenge-
sprekken groep 
1-6

•  Prognose school-
advies groep 7

•  Avondvierdaagse Avondvierdaagse Avondvierdaagse

•  Klassenshow  
groep 5

• Avondvierdaagse
Leerlingen  
groep 1-4 vrij

26 27 28 29 30

•  Week van de 
10-minutenge-
sprekken groep 
1-6

•  Prognose school-
advies groep 7

•  Nieuw(school)
jaar receptie 
11.30-12.00 u 
voor leerlingen 
12.00-12.15 u 
met ouders 

•  Nieuwsbrief



JULI



MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG

26 01 02 03

27 04 05 06 07 08 09 10

•  Afscheidsavond 
groep 8a

•  Rapport mee
Afscheidsavond 
groep 8b

Uitzwaaien groep 8 
11.45 uur Vrije dag Zomervakantie Zomervakantie

28 11 12 13 14 15 16 17

Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie

29 18 19 20 21 22 23 24

Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie

30 25 26 27 28 29 30 31

Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie
Zomervakantie t/m 
21 augustus 2022



De Regenboog - Woudhuis
Lage Landenlaan 1
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De Regenboog is onderdeel van:


