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Vakanties en vrije dagen schooljaar 2019  - 2020 
 

Ma. 21 oktober t/m vr. 25 oktober  Herfstvakantie 
Ma. 23 december  t/m  vr. 03 januari  Kerstvakantie 
Ma. 17 februari t/m vr. 21 februari  Voorjaarsvakantie 
Vr. 10 april  t/m ma. 13 april   Goede vrijdag + Paasmaandag 
Ma. 27 april  t/m  vr. 8 mei   Meivakantie  
Do. 21 mei  t/m vr. 22 mei   Hemelvaart 
Ma. 1 juni       Pinkstermaandag 
Ma. 6 juli  t/m  vr. 14 augustus  Zomervakantie 
 

Vrije dagen: 
 

Vrijdag 18 oktober    Studiedag leerkrachten  
Maandag  18 november   Studiedag leerkrachten  
Vrijdag 20 december   Groep 1 t/m 4 vrij  
Vrijdagmiddag 21 december  Groep 5 t/m 8 vrij 
Maandag 27 januari    Studiedag leerkrachten 
Vrijdagmiddag 14 februari  Middag voor de voorjaarsvakantie 
Woensdag 11 maart   Studiedag leerkrachten   
Dinsdag 2 juni    Studiedag leerkrachten  
Vrijdagmiddag 3 juli   Middag voor de zomervakantie 
 

Schooltijden: 
 
Groep 1 t/m 8 maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 08.30 – 12.00 uur en van 13.00 – 15.00 uur 
Groep 1 t/m 8 woensdag van 08.30 – 12.30 uur. ’s Middags iedereen vrij. 
Groep 1 t/m 4 is ook vrijdagmiddag vrij. 
 
Aanvragen extra verlof (vakantie)  
 
Het kan voorkomen dat u voor uw kinderen extra verlof wilt aanvragen, voor omstandigheden in uw 
directe omgeving (huwelijk, begrafenis, gezinsuitbreiding). In zo’n geval graag even contact met de 
directie opnemen. In enkele gevallen is het mogelijk om extra vakantieverlof aan te vragen. Ook dit 
dient u aan te vragen bij de directie van de school. Echter, voor vakantieverlof gelden de volgende 
wettelijke regels: 
 
Extra vakantie verlof kan alleen worden verleend indien: 

- Wegens de specifieke aard van het beroep van één van de ouders. 
- Een naar waarheid ingevulde werkgeversverklaring wordt overlegd waaruit blijkt dat er geen 

verlof binnen de reguliere schoolvakantie (=zomervakantie) mogelijk is. ( bv. seizoensarbeid, 
nutsbedrijven, brandweer, politie) 
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Voorwoord 
Beste ouders/lezers, 
Aan het begin van het schooljaar 
2019-2020 ontvangt u hierbij in 
een kort overzicht de nodige 
informatie van De Duykeldam. 
Het betreft een aanvulling op de 
schoolgids. Alle rubrieken hebben 
we gerubriceerd op alfabet, zodat 
het voor  u gemakkelijk te vinden 
is. Mocht u na het lezen van deze 
info toch nog informatie missen, 
dan horen wij dit graag, zodat wij 
u hierover alsnog kunnen 
informeren. Actuele informatie 
over onze school kunt u vinden op 
onze website waar u ook de 
schoolgids kunt downloaden. 
 
Jan van Dorsser 
Directeur De Duykeldam 
(5 dagen  aanwezig op school, 
waarvan 2 dagen bovenschoolse 
werkzaamheden).  
 
Adres 
Heeft u een nieuw telefoon-
nummer, adres of mailadres. Wilt 
u dit dan aan schooldoorgeven. 
 
Bibliotheek 
Onze leerlingen lezen in groep 4 
t/m 8 dagelijks in hun boek uit de 
bieb. Groep 3 start hiermee na zes 
maanden. Eén keer in de zes 
weken brengen de groepen een 
bezoek aan de bibliotheek.  De 
kinderen kunnen dan zelf een 
leesboek uitkiezen. Daarnaast 
neemt de leerkracht nog wat extra 
(ruil) boeken mee. Tijdens de 
kinderboekenweek in oktober 
kunnen de kinderen deelnemen 
aan activiteiten die door de 
bibliotheek worden georgani-
seerd.  Op school starten we de 
kinderboekenweek met een 
voorstelling. Iedereen is daarbij 
welkom. 

 
 

Educatief partnerschap 
Onder educatief partnerschap 
verstaan we: een wederzijdse 
betrokkenheid van ouders en 
school teneinde optimale 
omstandigheden te realiseren 
voor de ontwikkeling en het leren 
van kinderen, thuis en op school. 
Daartoe gaan we met elkaar in 
gesprek en werken zoveel 
mogelijk samen op. Een goede 
samenwerking is het halve werk. 
 
Facebook pagina 
De Duykeldam heeft een eigen 
facebookpagina.  Hier wordt u op 
de hoogte gehouden van de 
laatste ontwikkelingen rondom de 
school. Interessante laatste 
nieuwtjes, maar ook foto’s delen 
we hier met u. obs De Duykeldam. 
 

 
Feesten en festiviteiten  
Feestvieren hoort er af en toe ook 
bij. Een greep uit de feesten       
die op school worden gevierd: 
Sinterklaas, Kerst, verkleedfeest, 
meesters en juffenfeest en het 
afscheidsfeest van groep 8. De 
data van de feesten worden 
vermeld in de nieuwsbrief, in deze 
kalender en op onze website. 

 

 
 
Fietsenstalling  
Het stallen van de fietsen bij 
school gebeurt op eigen risico. De 

fietsen moeten worden gestald in 
de verschillende vakken per klas. 

 
Foto’s  
In september komt de fotograaf 
de schoolfoto’s maken. Jaarlijks 
worden zowel groeps- als 
individuele foto’s gemaakt. Bij 
diverse schoolactiviteiten die wij 
hebben, worden door leer-
krachten en/of ouders foto’s 
gemaakt die wij een speciale plek 
geven op onze website en op 
facebook. Heeft u daar bezwaar 
tegen laat het dan weten aan de 
leerkracht van de klas.  

 
Gastsprekers 
Regelmatig komen er bij ons op 
school gastsprekers. Bijvoorbeeld: 
jeugdwerker, iemand uit de 
gevangenis, waterzuivering, 
veteraan enz. Dit kunnen ook 
ouders met een leuk beroep zijn. 
Heeft u belangstelling, dan kunt u 
contact opnemen met de 
leerkracht.  
 
Godsdienst 
Voor leerlingen in de groepen 4, 5, 
6 en 7 bestaat de mogelijkheid om 
Godsdienstlessen of lessen  Hu-
manistisch Vormings Onderwijs te 
volgen. Deze lessen worden op de 
woensdagochtend gegeven onder 
schooltijd. Ze zijn niet verplicht. U 
kunt aan het eind van het 
schooljaar aangeven of uw kind 
aan deze lessen gaat deelnemen. 
Groepsbezetting 

Groep  
Zeehonden Juf Marion – juf Marloes 
Pinquins Juf Anke en juf Majel 
¾ Juf Greet  

5 Juf Nadja 
6 Juf Emilie 
7 
8 

Juf Sonja en juf Geralien 

Juf Egbertha en juf Geralien 

  
Directeur Meester Jan 

  
IB er Juf Martine (di. en woe.) 
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Gymrooster  
De dagen waarop de leerlingen  
van groep 3 t/m 8 gymles hebben, 
zijn maandag en donderdag. 
 
Hoofdluis  
Ieder jaar steekt de hoofdluis de 
kop weer op. Wij vragen u uw kind 
(-eren) regelmatig op hoofdluis te 
controleren. Wekelijks kammen 
met een speciale luizenkam is 
hierbij een goed hulpmiddel. 
Constateert u hoofdluis, behandel 
dit dan meteen en kam dagelijks 
met de speciale luizenkam 
(stofkam). Daarnaast graag 
melden  aan de groepsleerkracht. 
Overigens is er ook een groep 
ouders die na elke vakantie, alle 
kinderen controleert op hoofdluis. 
Heeft er iemand hoofdluis, dan 
vindt regelmatiger controle plaats. 

              
 
Inlooptijd  
Iedere schooldag beginnen de 
groepen 1 t/m 8 met de 
zogenaamde ‘inlooptijd’. De 
schooldeur gaat tien minuten voor 
de aanvang (08.20 uur) van de 
school open, zodat de ouders de 
kinderen naar de klas kunnen 
brengen.  
Kinderen kunnen een boek lezen 
of alvast aan het werk. Vanaf die 
tijd is de leerkracht in de groep 
aanwezig. 

 
Inspectie 
De inspectie heeft in 2015 onze 
school bezocht om een aantal 
onderdelen te onderzoeken. Uit 
het onderzoek is gebleken dat de 

school op geen enkel gebied 
tekortkomingen kent. Een 
bijzonder resultaat, waar we als 
school uiteraard zeer tevreden  
mee zijn.  Het volledige rapport 
kunt u lezen op 
www.onderwijsinspectie.nl.  
 
Internet  
De school heeft al jarenlang een 
eigen website. In het schooljaar 
2017 – 2018 is deze volledig 
vernieuwd. 

 
Jaarplanning 
Elk jaar krijgt u aan het begin van 
het schooljaar een jaarplanning 
mee naar huis. Deze jaarplanning 
is tevens op de website te vinden. 
 
Jeugdgezondheidszorg  
De jeugdgezondheidszorg stelt 
zich ten doel het opsporen, 
bestrijden en voorkomen van 
factoren die een gezonde groei en 
ontwikkeling van de jeugd kunnen  
verstoren. Tot de 4-jarige leeftijd 
ging uw kind naar  
het consultatiebureau. Vanaf het 
moment dat uw kind naar de 
basisschool gaat neemt de 
jeugdgezondheidszorg van de GGD  
deze taak over.  
 

 
 
Om te komen tot een doorlo-
pende begeleiding van uw kind, 
worden de gegevens van het 
consultatiebureau overgedragen 
aan de jeugdgezondheidszorg als 
uw kind 4 jaar is. Het team van de 
jeugdgezondheidszorg bestaat uit 
een jeugdarts, een doktersassi-
stente, een jeugdverpleegkundige, 
een tandheelkundig preventief 
medewerker en een logopedist. 
Ieder kind op de basisschool wordt 
minimaal 2 keer onderzocht. 

In groep 2 voert de jeugdverpleeg-
kundige van de GGD het 
onderzoek uit bij alle kinderen. 
Het onderzoek bestaat uit een 
controle van het gehoor en het 
gezichtsvermogen, een meting van 
lengte en gewicht  en een 
oriënterend onderzoek naar 
ontwikkelingskenmerken.  
Wanneer het nodig is, na het 
onderzoek of op basis van signalen 
van anderen, verwijst de jeugd-
verpleegkundige het kind door 
naar de jeugdarts voor een 
vervolgonderzoek. In groep 7 
wordt het tweede onderzoek 
uitgevoerd door de jeugd-
verpleegkundige.  Dit is voor alle 
kinderen. Tijdens dit onderzoek 
komen de lichamelijke en de 
sociaal-emotionele ontwikkeling 
aan de orde.  

 
   Kanjertraining 

Het team van De Duykeldam pakt 
het pestprobleem gezamenlijk 
aan. De meeste leerkrachten                      
op De Duykeldam hebben de 
licentie om als kanjertrainer te 
werken.  

Met behulp van de lessen 
Kanjertraining wordt in iedere 
groep ieder jaar in een vaste 
cyclus een aantal lessen gegeven, 
waarin het pesten aan de orde 
wordt gesteld. Ook zijn er lessen 
waar de ouders aan kunnen 
deelnemen.  

Klachtenregeling  
De Duykeldam is een veilige 
school waar kinderen met een 
gerust hart aan toevertrouwd 
kunnen worden. Dat klinkt mooi 
maar wat betekent dit nu precies?  

http://www.onderwijsinspectie.nl/
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Het is vanzelfsprekend dat 
kinderen zich veilig en prettig 
moeten voelen op school. Ze 
moeten zich beschermd weten 
tegen allerlei zaken die hun 
veiligheid in gevaar brengen.  Dat 
beperkt zich niet tot pesterijen 
maar heeft ook te maken met 
discriminatie, agressie, geweld en 
seksuele intimidatie.  
Een veilig schoolklimaat voor 
leerlingen en ouders betekent ook 
dat belangrijke schoolbeslissingen 
die het kind betreffen niet alleen 
zorgvuldig worden voorbereid 
maar ook als acceptabel en 
rechtvaardig worden ervaren.  
Omdat er sprake is van een open 
sfeer op school, kunnen eventuele 
problemen direct worden 
besproken met leerkrachten of di-
rectie. Er wordt alles aan gedaan 
om goede oplossingen voor het 
probleem te vinden.  
Als het niet lukt een probleem op 
te lossen of als het probleem te 
moeilijk is om er op school over te 
praten, kunnen ouders en 
leerlingen contact opnemen met 
de schoolcontactpersoon. (Majel 
Herberigs) Zij geeft aan welke 
stappen het best gezet kunnen 
worden. 
 
Kinderopvang Dronten 
Het openbaar basisonderwijs 
(ANTEbasisscholen) heeft een 
convenant met de Kinderopvang 
gesloten. Hierdoor zijn alle ouders 
van de openbare scholen zeker 
van een plek. 
 
Klassenouder            
Iedere groep op De Duykeldam 
heeft  één of twee klassenouders. 
Deze ouders zijn een belangrijke 
schakel tussen de school en de 
ouders.  Er zijn namelijk altijd 
zaken waar hulp bij nodig is.Of het 
nu gaat om sporttoernooien, een 
feest of een schoonmaakavond. 
De klassenouder maakt gebruik 

van de klassenapp. Hierdoor 
kunnen dingen snel worden 
gecommuniceerd. 
 

Koffieochtend 
Eén maal in de zes weken is er op 
wisselende dagen een koffie-
ochtend. De directeur gaat dan 
met belangstellende ouders onder 
het genot van een kopje koffie of 
thee in gesprek over lopende of 
nieuwe ontwikkelingen op De 
Duykeldam. Iedereen is dan van 
harte welkom. 

 
 
Leerlingenraad 
Zes keer per jaar vergadert de 
leerlingenraad samen met de 
directeur  van de school. 
De kinderen van de leerlingenraad 
zijn door klasgenoten gekozen en 
ze komen uit de groepen 5, 6, 7 en 
8. Kinderen mogen vooraf zelf 
aangeven of ze wel of niet 
gekozen willen worden om in de 
leerlingenraad te komen. 
Uit elke groep worden twee 
leerlingen gekozen om deze taak 
een schooljaar lang uit te oefenen. 
Deze acht kinderen vertegen-
woordigen de groep kinderen 
waar zij in zitten.  
Samen spreken zij voorafgaand 
aan elke vergadering met de eigen 
klas. Ze bespreken met de 
kinderen uit de eigen klas wat er 
goed gaat op school, wat 
verbeterpunten zouden kunnen 
zijn en eventuele wensen. Ook kan 
de directie de leerlingenraad 
vragen stellen of de kinderen 
betrekken in keuzes die gemaakt 
moeten worden.  
Na afloop vertellen de kinderen 
van de leerlingenraad in de klas 

wat er precies besproken is in de 
vergadering. 
 
Leerlingvolgsysteem 
Het niveau en het functioneren 
van de leerlingen wordt bijge-
houden met behulp van een 
leerlingvolgsysteem. Alle leer- 
lingen worden vanaf groep 1 een 
aantal keren per jaar getoetst. Dit 
gebeurt door het afnemen van 
standaard toetsen die los staan 
van de methodes die we op school 
gebruiken. Alle toetsen kennen 
een “landelijke norm” en dat wil 
zeggen dat de resultaten van onze 
leerlingen vergeleken worden met 
een landelijk gemiddelde. Daar-
naast is belangrijk dat de uitslag 
van een toets een stijgende curve 
laat zien, waarmee wordt 
aangetoond dat een leerling 
vooruit gaat. Dit wordt uitgedrukt 
in een zogenaamde vaardigheids-
score. Daarnaast is in april de 
eindtoets voor groep 8. 
 
Maandviering 
Elke maand op vrijdagochtend 
verzorgen twee groepen een 
toneelvoorstelling.  Ouders, kin-
deren en andere belangstellenden 
zijn vanaf 11.10 uur welkom in de 
aula. In de jaarplanning kunt u 
lezen, wanneer uw kind aan de 
beurt is. 
 

 
 
Medezeggenschapsraad (MR)  
Aan de school is een 
Medezeggenschapsraad verbon- 
den. De MR bestaat uit 4 leden (2 
ouders, 2 leerkrachten). Namens 
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de oudergeleding zijn dit Wendy 
van der Wiel en Sander Siebring 
(voorzitter). Telefoonnummer 
Sander Siebring: 06-51026012. 
Namens het team juf Marion en 
juf Greet. Over een aantal zaken 
(o.a. huisvesting en 
personeelsbeleid) kan de MR een 
advies uitbrengen aan het school-
bestuur. Het bestuur heeft 
instemming nodig van de MR als 
het o.a. gaat over de vaststelling 
van het schoolplan. Een ouder en 
een leerkracht van onze school 
hebben zitting in de 
Gemeenschappelijke Medezeg-
genschapsraad (GMR) van het 
openbaar onderwijs in Dronten. 
 
Nieuwsbrief digitaal 
De nieuwsbrief komt één keer per  
twee weken uit. Deze nieuwsbrief 
ontvangt u digitaal in uw mailbox. 
Ook familieleden en andere 
belangstellenden kunnen deze 
nieuwsbrief ontvangen. Op de 
website kunt u zich aanmelden. 
Daarnaast komt er ook nieuws via 
Parro. 
 
Ontruimingsoefening  
De school voldoet aan de Arbo-
wetgeving, waarin is vastgesteld 
dat er op school voldoende 
leerkrachten aanwezig moeten 
zijn die de Basisopleiding ‘Bedrijfs-
hulpverlener’ hebben gevolgd.  
Per jaar wordt tweemaal een 
ontruimingsoefening gehouden.  
Op Duykeldam heeft bijna iedere 
leerkracht zijn bhv-diploma. 
 
Ouderbijdrage  
Aan de ouders wordt jaarlijks een 
vrijwillige bijdrage per kind 
gevraagd. Het geld wordt gebruikt 
voor zaken waarvoor het Rijk geen 
geld beschikbaar stelt. Hieronder 
vallen o.a. de sinterklaas- en 
kerstviering, sportactiviteiten en 
de schoolreisjes. In september 
krijgen de ouders het betalings-

verzoek van de Ouderraad. Tijdens 
de jaarlijkse ouderavond legt de 
penningmeester financiële verant- 
woording af aan de ouders en 
wordt de hoogte van de 
ouderbijdrage vastgesteld. 
 
Ouderraad 
De Duykeldam heeft een 
Ouderraad. De Ouderraad houdt 
zich vooral bezig met verschillende 
festiviteiten en activiteiten binnen 
de school zoals: het sinterklaas-
feest, de kerstactiviteiten, avond-
vierdaagse, en andere festivi-
teiten. Maandelijks houdt de 
Ouderraad een vergadering. 
Namens het onderwijsteam is daar 
één leerkracht bij aanwezig. De sa-
menstelling van de Ouderraad 
wordt jaarlijks (na de verkiezingen 
in oktober) bekend gemaakt in de 
nieuwsbrief. 

 

 
 
Overgang naar het voortgezet 
onderwijs  
Leerlingen van groep 8 en hun 
ouders staan halverwege het 
schooljaar voor een belangrijke 
keuze: er moet een school voor 
voortgezet onderwijs worden 
gezocht. In februari vindt het twee  
advies plaats (In groep 7 wordt  
voor het eerst al een advies 
gegeven). In goed overleg 
proberen wij samen het juiste 
traject te vinden voor uw 
zoon/dochter.  
In april maken de leerlingen de 
Eindtoets basisonderwijs en begin 
mei komen de uitslagen van deze 
Cito-toets binnen. De leerkrachten 

van groep 8 maken vervolgens 
afspraken met de ouders om het 
advies van de school en het 
resultaat van de toets te 
bespreken.  

Traject Omschrijving 
Traject  VMBO basis met 

leerwegondersteu-
ning (basis met lwo)  

Traject  VMBO basis 
Traject  VMBO 

kader/theoretische 
leerweg (KL/TL)  

Traject  VMBO theoretische 
leerweg (TL)  

Traject  TL / HAVO  
Traject HAVO  
Traject Atheneum (VWO)  
Traject Gymnasium (VWO) 

 
Passend onderwijs 
Overal hoor je tegenwoordig de 
term “passend onderwijs” om de 
hoek komen. Passend onderwijs 
betekent dat basisscholen zoveel 
mogelijk kinderen binnen de 
reguliere basisschool een 
“passende begeleiding” moeten 
bieden. Dat betekent dat er meer 
kinderen met een speciale 
begeleidingsvraag in het gewone 
basisonderwijs terecht moeten 
kunnen voor onderwijs op maat. 
 
Portfolio  
Op drie vaste momenten in het 
schooljaar informeren wij u over 
de ontwikkeling van uw kind. In 
week 6 van het schooljaar gebeurt 
dit in een startgesprek, in februari 
en aan het eind van het schooljaar 
worden er portfoliogesprekken 
gehouden. Tijdens deze 
gesprekken worden de ouders 
uitgenodigd voor een gesprek, 
waarin wij u informeren over het 
functioneren van uw kind in de 
voorafgaande periode. In groep 7 
en 8 wordt verwacht dat de 
kinderen meekomen. 
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 Het eerste en laatste gesprek is 
verplicht voor alle ouders, daar we 
graag met u in gesprek zijn over 
uw kind. 
Voor deze gesprekken trekken we 
10 minuten uit. Natuurlijk kunt u 
altijd (of op verzoek van de 
leerkracht) een uitgebreider 
gesprek over uw kind arrangeren. 
Als u meer dan één kind op school 
heeft, worden de gesprekken 
zoveel mogelijk aansluitend 
gepland.  

 
Schoolreizen- en kampen 
De groepen 1 t/ m 6 gaan ieder 
jaar één dag met de bus op 
schoolreis. 
Groep 7 gaat twee dagen op 
schoolkamp en groep 8 gaat ieder 
jaar drie dagen op kamp. 

 
Sport 
De Duykeldam besteedt veel 
aandacht aan sport. Voor alle  
groepen vanaf groep 5 zijn er  
verschillende toernooien, waar de 
school aan meedoet …… niet 
zelden zonder succes. 

   
Stagiaires 
De Duykeldam biedt studenten 
van diverse opleidingen de 

mogelijkheid hun stage te 
vervullen op onze school. 
Opleidingen waarvan wij 
doorgaans studenten begeleiden, 
zijn:  

• Katholieke PABO Zwolle 

• Chr. PABO Windesheim 

• Deltion College, Zwolle 

• ROC Dronten 
 
Talentenklas/A-Kwadraat 
Evenals voor de leerlingen van 
groep 8, biedt het openbaar 
basisonderwijs u ook extra lessen 
voor leerlingen van de groepen 6 
en 7. Dit speciale onderwijs 
arrangement biedt leerstof dat op 
de specifieke capaciteiten van 
deze groep leerlingen is 
afgestemd. Het gaat hier om 
leerlingen met kenmerken van 
meer- of hoogbegaafdheid. 
Het openbaar basisonderwijs 
werkt hierbij samen met het 
Almere College. 

 
Telefoon 
Leerlingen mogen geen telefoon 
mee naar school. Dit i.v.m. 
kwijtraken en afleiding. 
 
Tussenschoolse opvang 
Tijdens de lunchpauze van       
12.00 uur – 13.00 uur kunnen de 
kinderen overblijven in de school.  
Dit wordt georganiseerd door de 
Kinderopvang Dronten. 

 
 
Vervoer 
Indien ouders voor school rijden 
met kinderen dan is het belangrijk 
te weten dat: 
*er altijd een inzittendenver-
zekering  afgesloten moet zijn  
* er niet meer dan het toegestane 
aantal  kinderen in de auto 
vervoerd mag worden 

* de veiligheidsgordels altijd 
gebruikt dienen te worden 

 
Vrijdagmiddagactiviteit 
Elke vrijdagmiddag  wordt er in 
onze school  een uur geknutseld in 
een circuit. Ouders en leerkrach-
ten verzorgen de begeleiding. 
 
Zorg 
In alle groepen zijn er wel 
leerlingen die extra zorg nodig 
hebben, omdat ze het tempo van 
de groep niet kunnen bijbenen of 
omdat ze veel meer aankunnen.  
De intern begeleider (ib-er) is de 
leerkracht die op school de zorg 
en hulp coördineert die 
leerkrachten en leerlingen nodig 
hebben. Ook overlegt de ib-er met 
de directeur. De ib-er werkt 
samen met verschillende 
personen en instanties om een zo 
goed mogelijke zorg te kunnen 
geven. Op De Duykeldam is de 
belangrijkste hierin de leerkracht, 
deze werkt dagelijks met uw kind. 
Daarnaast werkt de ib-er samen 
met de onderstaande instanties, 4 
keer per jaar komen ze bij elkaar 
en bespreken ze na toestemming 
van de ouders kinderen waarover 
zorgen bestaan. 
- orthopedagoog IJsselgroep 
- maatschappelijk werk 
- ggz medewerker op school 
- jeugdverpleegkundige 
- praktijk ondersteuner huisarts 
- Intraverte 
- Sterk in de klas 
 
www.deduykeldam.nl 
Op onze website vindt u veel meer 
informatie over de school, zoals: 

- het laatste nieuws 
- actuele nieuwsbrief 
- verslagen/foto’s van de 

groepen 
- en …….. nog veel meer. 
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Jaarkalender schooljaar 2019 – 2020 .  
26-8 t/m 30-8 2-9 t/m 6-9 9-9 t/m 13-9 16-9 t/m 20-9 23-9 t/m 27-9 30-9 t/m 4-10 

ma: 
di: 
woe:  
do:  
vrij: 

ma: info avond 1/2 19.30 
uur en 3/4 20.30 uur 
di: info avond 5/6 19.30 
uur en 7/8 20.30 uur  
wo:  
do:  
vrij: muziek groep 5 

ma:  
di:  
woe:  
do:  
vrij: Fotograaf 

ma:  
di:  
woe: 
do: 
vrij: maandviering   
Zeehonden en gr 5 

ma:  
di:  
woe:  
do: 
vrij: peuterochtend 
za: kledingbeurs 

ma: startgesprekken  
di:  
woe: start kinder-
boekenweek 
do: startgesprekken 
vrij: koffieochtend 

7-10 t/m 11-10 14-10 t/m 18-10 21-10 t/m 25-10 28-10 t/m 1-11 4-11 t/m 8-11 11-11 t/m 15-11 

ma:  
di: 
woe: 
do:  
vrij: fancy-fair 

ma: jaarvergadering. 
di: 
woe:  
do: 
vrij: Studiedag Ante 

 
 
Herfstvakantie 

ma:  
di: 
woe: 
do: 
vrij:  

ma:  
di:  
woe: 
do: 
vrij: maandviering   gr 
1/2 Pinquins en gr 8 

ma:  
di:  
woe:  
do:  
vrij:  

18-11 t/m 22-11 25-11 t/m 29-11 2-12 t/m 6-12 9-12 t/m 13-12 16-12 t/m 20-12 23-12 t/m 27-12 

ma: Studiedag Ante 
di:  
woe: 
do: 
vrij: 
 

ma:  Portfolio mee 
di:  
woe: 
do:  
vrij: maandviering   
gr 6 en gr 3/4 

ma:  
di:  
woe: Sinterklaas 
do: 
vrij:  
 

ma: school versieren 
di:  
woe: 
do:  
vrij:  

ma: 
di: 
woe: 
do: 11.00 viering en 
17.30 kerstmaaltijd 
vrij: 1 t/m 4 vrij. 5 t/m 
8 om 12.00 vrij 

 
 
Kerstvakantie 
 
 
 

30-12 t/m 3-1-2019 6-1 t/m 10-1 13-1 t/m 17-1 20-1 t/m 24-1 27-1 t/m 31-1 3-2 t/m 7-2 

 
 
Kerstvakantie 
 

ma:  
di:  
woe: 
do:  
vrij:  

ma:  
di:  
woe: koffieochtend 
do: 
vrij: 

ma: toetsweken 
di:  
woe: 
do:  
vrij: 

ma: Studiedag Ante 
di:  
woe: 
do: 
vrij: maandviering  
Zeehonden en gr 7 

ma:  
di:  
woe: 
do: portfolio mee 
vrij:  

10-2 t/m 14-2 17-2 t/m 21-2 24-2 t/m 28-2 2-3 t/m 6-3 9-3 t/m 13-3 16-3 t/m 20-3 

ma: portfolio-
gesprekken 
di: portfolio-
gesprekken 
woe:  
do:  
vrij: verkleedfeest 
12.00 uur vrij  

 
 
Voorjaarsvakantie  

ma:  
di:  
woe: 
do:  
vrij: 
 

ma:  
di:  
woe: 
do: 
vrij:  

ma:  
di: 
woe: Studiedag Ante 
do: 
vrij: maandviering    
gr 6 en gr 8 

ma:  
di:  
woe: handbal gr 8. 
do: 
vrij: koffieochtend  

23-3 t/m 27-3 30-3 t/m 3-4 6-4 t/m 10-4 13-4 t/m 17-4 20-4 t/m 24-4 27-4 t/m 1-5 

ma:  
di:  
woe: Rekendag 
do: 
vrij: 

ma:  
di:  
woe: 
do: 
vrij: maandviering    
gr 3/4 en gr 7 

ma:  
di:  
woe: 
do: 
vrij: Goede vrijdag  

ma: Paasmaandag 
di:  
woe: 
do: 
vrij: 
 

ma:  
di:  
woe: 
do: 
vrij: Koningsspelen 
 

 
 
Meivakantie 
 

4-5 t/m 8-5 11-5 t/m 15-5 18-5 t/m 22-5 25-5 t/m 29-5 1-6 t/m 5-6 8-6 t/m 12-6 

 
 
Meivakantie  

ma:  
di: Avondvierdaagse 
woe: A4 
do: A4 
vrij: A4  

ma: schoolreis 1 tm 6 

di:  
woe:   
do: Hemelvaart 
vrij: Vrije dag 
 

ma: Kamp 7 
di: Kamp 7 
woe: koffieochtend 
do:  
vrij: toetsweken 

ma: Pinkstermaandag 
di: studiedag 
woe:  
do:  
vrij: maandviering   gr 
½ Pinquins en gr 5. 

ma:  
di:  
woe: Kamp groep 8 
do: Kamp groep 8 
vrij: Kamp groep 8 

15-6 t/m 19-6 22-6 t/m 26-6 29-6 t/m 3-7    

ma: 
di: portfolio mee 
woe: meester- en 
juffendag 
do: portfolio-
gesprekken 

ma: portfolio gespr.  
di:  
woe: 
do: 10.45 ruiluurtje  
vrij: 

ma:  
di: 10.30 uur musical 
en afscheidsavond  
woe:  
do: 
vrij: playbackshow 

 
6 juli start 
zomervakantie  
t/m 14 augustus 
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vrij: :  12.00 uur vrij. 

 


