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Beste ouders/verzorgers
Graag presenteren wij deze handige jaarkalender als bijlage bij de
schoolgids van onze school. Op de eerste pagina’s leest u de algemene
informatie. Op de maandbladen staan de vakanties, studiedagen en
andere activiteiten (voor zover bekend) ingevuld. Uitgebreide informatie
over onze school, diverse protocollen en achtergronden vindt u in de
schoolgids. Deze staat op de website en kunt u downloaden. Mocht u liever
een papieren versie van de schoolgids ontvangen, dan kunt u dit op school
aangeven. Mochten er zich in de loop van het nieuwe schooljaar
wijzigingen voordoen, dan kunt u deze vinden op de website.
Als u na het lezen van de informatie in deze jaarkalender nog vragen heeft
of aanvullende informatie wenst, kunt u altijd contact met ons opnemen.
Wij wensen iedereen een plezierig en leerzaam schooljaar toe.
We zijn bij het maken van deze jaarkalender uitgegaan van een “normale”
schoolsituatie. Mochten er nog Corona maatregelen van toepassing zijn,
dan kan het zijn dat enkele activiteiten niet door kunnen gaan of worden
aangepast. U wordt hier dan tijdig van op de hoogte gebracht.
Team basisschool Petrus en Paulus
petrusenpaulus@skipov.nl
Bestuur
Onze school behoort tot de stichting Skipov basisonderwijs. Meer
informatie is te vinden op de website www.skipov.nl. Het mailadres is
info@skipov.nl.
De dagelijkse leiding van Skipov is in handen van de voorzitter van de
Raad van Bestuur, de heer Berry Tomas.
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Schooltijden
Maandag:
Dinsdag:
Woensdag:
Donderdag:
Vrijdag:

08:30- 14:00 uur
08:30- 14:00 uur
08:30- 14:00 uur
08:30- 14:00 uur
08:30- 14:00 uur*

* Elke laatste vrijdag voor de vakantie zijn de kinderen om 12:00 uur vrij.
Specifieke data kunt u vinden in kalender.
Inlooptijd
Elke dag staat de leerkracht van uw kind vanaf 8:20 uur buiten. Voor de
groepen 1-2 en 3-4 staat de leerkracht op het plein aan de
Valkenbergstraat. Voor de groepen 5-6 en 7-8 staat de leerkracht op het
plein aan de Helterenbergstraat. Als ouder mag u met uw kind meelopen
naar de leerkracht. Om 8:25 uur gaan de kinderen met de leerkracht naar
binnen, zodat de lesdag echt kan starten om 8:30 uur. U neemt buiten
afscheid van uw kind.
In elke eerste week van het nieuwe schooljaar nodigen wij u van harte uit
om even mee naar binnen te lopen, zodat u de klas van uw kind kunt zien
en u uw kind zelf naar zijn/haar plekje kunt brengen. Ook in elke week
voorafgaand aan de herfst- kerst- carnavals - en meivakantie bent u
welkom om mee naar binnen te komen. Wij zullen deze weken kenbaar
maken in de jaarkalender. In onze smalle gang is helaas geen ruimte voor
kinderwagens, wij verzoeken u dan ook alleen te komen, of een eventuele
wagen even bij de entree te plaatsen. Wanneer de leerkracht aangeeft te
gaan starten met de les, is dat het signaal waarmee wij u vriendelijk vragen
het lokaal te verlaten.
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Voor instroomleerlingen kunnen andere afspraken worden gemaakt wat
betreft het mee naar binnen brengen in de eerste weken op school. Tijdens
het intakegesprek kan hierover gesproken worden.
Voor alle leerlingen geldt: wanneer er bijzonderheden zijn kan dit altijd
even afgestemd worden met de leerkracht. Wij vinden het belangrijk dat uw
kind met een fijn gevoel aan de schooldag kan beginnen.
Bereikbaarheid
Voor, tijdens en na schooltijd zijn we bereikbaar op het telefoonnummer:
0413 – 364674. Het algemene e-mailadres van de school is
petrusenpaulus@skipov.nl
Wilt u een leerkracht spreken dan willen we u vragen rekening te houden
met de lestijden. Tijdens schooltijden, als er niemand in de gelegenheid is
om de telefoon aan te nemen, kunt u doorgeschakeld worden naar het
SKIPOV kantoor.
Ziekmelding en verlof
Als uw kind ziek is of bij ander schoolverzuim (medische afspraken e.d.)
worden wij graag zo snel mogelijk, telefonisch, op de hoogte gesteld.
Vanaf 8.00 uur is er iemand op school aanwezig, om uw bericht per
telefoon te ontvangen.
Wij vragen u vriendelijk, doch dringend, bezoekjes aan o.a. dokter en
tandarts zoveel mogelijk buiten schooltijd te plannen.
Voor informatie over ‘vrijstelling van geregeld schoolbezoek’ (verlof) en het
aanvraagformulier verwijzen we u naar de website van onze school.
Bereikbaarheid leerkrachten
U kunt altijd contact opnemen met de leerkrachten via Parro en per mail.
Of buiten lestijd per telefoon. Wanneer u een leerkracht wilt spreken, kunt u
het beste een afspraak maken. Dan weten we zeker dat we aanwezig zijn
en kunnen we de tijd voor u nemen.
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Bereikbaarheid directie en intern begeleider
De directie en intern begeleider zijn op vaste momenten op school
aanwezig. Uiteraard doen zich soms omstandigheden voor of zijn er
externe afspraken, waardoor van deze planning wordt afgeweken. U kunt
op elk gewenst moment contact opnemen per mail.
Lijst teamleden Skipov basisschool Petrus en Paulus
Cindy van Impelen
cvimpelen@skipov.nl
directeur
Laura van der Kooij
lvdkooij@skipov.nl
intern begeleider
ma-di-vr
Maaike van der Horst
mvdhorst@skipov.nl
groep 1-2
ma-di
Thecla Vahsen
tvahsen@skipov.nl
groep 1-2
wo-do-vr
Frederike van den Tillaart
fvdtillaart@skipov.nl
groep 1-2
do-vr
Elise Hoefnagels
ehoefnagels@skipov.nl
groep 3-4
ma-di- (do)
Irma Swart – Schlepers
ischlepers@skipov.nl
groep 3-4
wo-do-vr
Nathalie Blokx
nhofhuis@skipov.nl
groep 5-6
ma-di-wo-do-vr
Wendy Schellekens
wdaniels@skipov.nl
groep 7-8
(wo)-do-vr
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Sjors Doreleijers
Groep 7-8
ma-di-wo-(do)
Fernanda Jesus
conciërge

sdoreleijers@skipov.nl

fjesus@skipov.nl

Administratieve ondersteuning
Directie en teamleden worden op administratief terrein ondersteund door
Rita v. Asseldonk.
Rita v. Asseldonk
Administratief medewerkster

rmentzel@skipov.nl

De ouderraad van onze school
Emailadres
orpp@skipov.nl
De ouderraad organiseert samen met het team en de diverse werkgroepen
activiteiten voor de kinderen van onze school. Denk hierbij bijvoorbeeld
aan Sinterklaas, Kerstmis, carnaval en nog veel meer.
De vergaderingen van de OR vinden iedere zes weken plaats en zijn voor
iedere ouder toegankelijk. Op de kalender in Parro worden de data
bekendgemaakt. De verslagen kunnen opgevraagd worden bij de
secretaris van de OR. Het financieel verslag wordt openbaar gemaakt en
verspreid tijdens een jaarvergadering of andere bijeenkomst voor ouders
op school.
Wilt u meer weten of heeft u leuke ideeën, neem dan gerust contact op met
de OR.
Ook als u interesse heeft om actief mee te denken en één of meerdere
activiteiten mee wilt organiseren. Stuur dan een e-mail naar:
orpp@skipov.nl.
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Vrijwillige ouderbijdrage
Skipov basisonderwijs is van mening dat elke kind recht heeft op deelname
aan de activiteiten die georganiseerd worden door de ouderraad. Deze
activiteiten zijn onderdeel van het onderwijsaanbod dat de school aanbiedt.
Voorheen werd hiervoor door de ouderraad een vrijwillige bijdrage aan
ouders/verzorgers gevraagd, inmiddels neemt Skipov deze vrijwillige
ouderbijdrage voor haar rekening.
Per leerling is er een budget van € 12,50 per jaar beschikbaar voor deze
activiteiten.
De ouderraad organiseert samen met het team jaarlijks ook een schoolreis
(groep 1 t/m 8) en een schoolkamp in groep 8. Hiervoor wordt wel een
bijdrage van ouders gevraagd. Voor komend schooljaar is deze bijdrage
€ 17,50 per leerling. Ouders van leerlingen in groep 8 moeten rekening
houden met een bijdrage van € 65,00 voor het schoolkamp en € 10,00 voor
de afscheidsactiviteiten.
Mocht de betaling van de vrijwillige bijdrage voor schoolreis en/of kamp
een probleem zijn, dan kunt u hierover contact opnemen met de directie. Er
wordt dan bijvoorbeeld een betalingsregeling getroffen. Indien de bijdrage
niet wordt betaald, kan de school een aangepast schoolprogramma
verzorgen voor deze leerling(en).
Groepsouder(s)
Aan het begin van het schooljaar wordt aan ouders gevraagd of zij de
school willen helpen door ondersteunende werkzaamheden te verrichten.
U kunt dan ook aangeven of u groepsouder zou willen zijn. De
groepsleerkracht kiest daaruit vervolgens één of twee groepsouders.
Een groepsouder is een ouder die functioneert als aanvullende
ondersteuning van de leerkracht. U moet hierbij denken aan het benaderen
van andere ouders bij het opzetten van een activiteit of een
ondersteunende rol bij bijvoorbeeld een viering. De leerkracht bepaalt zelf
bij welke activiteiten of viering hij/zij de ondersteuning van de groepsouder
nodig acht. De inzet kan dus bij eenzelfde activiteit afwijken van de inzet
van de groepsouders in andere groepen.
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Leerlingenraad
Voor kinderen is het belangrijk om mee te kunnen denken over de gang
van zaken op school. Dat kan over praktische zaken gaan, maar ook over
inhoudelijke zaken. Vier kinderen uit groep 5-6 en 7-8 vertegenwoordigen
de wensen en belangen van al onze schoolkinderen. Deze leden worden
aan het begin van het schooljaar gekozen.
Medezeggenschapsraad: GMR en MR
Medezeggenschap is binnen Skipov basisonderwijs georganiseerd op
school in de Medezeggenschapsraad (MR) en Skipov-breed in de
Gemeenschappelijke MR (GMR). Bij beide raden bestaat dit altijd uit een
vertegenwoordiging van leerkrachten én ouders.
Ouders kunnen zich verkiesbaar stellen voor zowel MR als GMR. Ze
worden gekozen voor een termijn van 3 jaar. Hieronder het actuele
overzicht van de MR-leden van onze school:
Emailadres
mrpp@skipov.nl
Oudergeleding
Wendy Botti
Anke van der Linden
Personeelsgeleding
Nathalie Blokx
Sjors Doreleijers
Hoofdluiscontrole
Op de eerste dag na een vakantie worden de kinderen door enkele ouders
gecontroleerd op hoofdluis. U wordt door de leerkracht op de hoogte
gesteld, als er hoofdluis en/of neten bij uw kind gevonden zijn. Uw kind
wordt door ons niet op de hoogte gebracht wanneer hoofdluis is
geconstateerd. Wordt er hoofdluis of neten geconstateerd in een groep,
dan worden de ouders van die groep geïnformeerd via Parro.
De werkgroep die de hoofdluiscontrole uitvoert stelt het op prijs wanneer
kinderen op elke eerste dag na een vakantie geen ingevlochten haren
hebben en geen speldjes en/of gel in het haar dragen.
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Luizenzakken
Alle kinderen gebruiken het hele schooljaar hun eigen luizenzak. Het is
belangrijk dat deze consequent en ook goed wordt gebruikt. Indien de
luizenzak tussentijds stuk gaat, dient u voor reparatie te zorgen.
Als de luizenzak onherstelbaar beschadigd is, kan er tegen
kostprijsvergoeding een nieuwe luizenzak verstrekt worden. Het reinigen
van de luizenzakken gebeurt tijdens de zomervakantie.
Bewegingsonderwijs
De gymlessen vinden plaats in De Brink.
De kinderen van groep 1-2 brengen bij de start van het schooljaar
gymschoenen mee met schone, lichtgekleurde zolen, voorzien van naam.
Deze schoenen blijven het hele schooljaar in De Brink.
Tijdens de gymlessen dragen de kinderen van groep 3-8 sportkleding.
Deze bestaat uit:
• Een gymbroekje
• Een T-shirt
• Gymschoenen met schone, lichtgekleurde zolen
Wanneer uw kind niet mee kan gymmen ontvangen wij graag een briefje,
berichtje via Parro of telefoontje, ook voor leerlingen van de bovenbouw.
Groep 1-2
Groep 3-4
Groep 5-6
Groep 7-8

Dinsdagmiddag
Dinsdagmiddag +
woensdagmiddag
Donderdagmiddag
Donderdagmiddag

Vanaf groep 3 heeft elke groep recht op 2 x 45 minuten
bewegingsonderwijs per week. Voor de groepen 5 t/m 8 hebben wij, om
organisatorische redenen, deze tijd samengevoegd. Deze groepen
gymmen dus 1 x 90 minuten per week.
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Rapporten en oudergesprekken
In een bewaarmap ontvangt uw kind zijn of haar rapport, alle rapporten van
de basisschooltijd worden hierin bewaard.
Hieronder vindt u een globale planning van de oudergesprekken. Het
spreekt voor zich, dat u ook tussentijds contact kunt leggen met de
leerkracht. Maak gerust een afspraak als u vragen of opmerkingen heeft, u
hoeft er niet mee te wachten tot het geplande oudergesprek.
Afstemmings- en welbevindingsgesprekken
Bij de start van het schooljaar wordt u uitgenodigd voor een gesprek met
de leerkracht van uw kind. Deze gesprekken zullen plaatsvinden in week
38 t/m week 42.
In dat gesprek zullen de onderwijsbehoeften en het welbevinden van uw
kind worden besproken en kunt u met de leerkracht belangrijke zaken
delen. Op deze manier starten we het jaar samen, met één focus en een
afgestemde aanpak om op die manier samen te kunnen werken aan een
optimale ontwikkeling van uw kind(eren).
Oudergesprekken voortgang kind ontwikkeling
In februari ontvangt u het eerste schriftelijke ‘rapport’ van uw kind. N.a.v.
van dit rapport worden alle ouders van groep 1 t/m 8 uitgenodigd voor een
gesprek.
Voor groep 8 volgt tussentijds een adviesgesprek waarin het schooladvies
voor het voortgezet onderwijs wordt besproken.
In juni ontvangt u het tweede schriftelijke ‘rapport’ van uw kind. N.a.v. van
dit rapport worden alle ouders van groep 1 t/m 7 uitgenodigd voor een
gesprek.
Kinderen groep 1
Voor kinderen die ingestroomd zijn vóór 1 oktober geldt bovenstaande.
Ouders van kinderen die na 1 oktober gestart zijn, worden 6 weken na hun
start uitgenodigd voor een oudergesprek.
Skipov Petrus en Paulus
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Ouderportaal
In het ouderportaal van ons leerling administratiesysteem Parnassys, kunt
u de gegevens van uw kind vinden en een verzoek tot wijzigen indienen. U
kunt er ook, indien van toepassing, de toets gegevens van uw kind vinden.
‘Kom in de school’ avond
In het begin van het schooljaar wordt er een zogenaamde ouder en kind –
inloopavond georganiseerd. U wordt dan wegwijs gemaakt in de klas en
het lesprogramma van uw kind. De kinderen spelen een actieve rol en
zullen hun eigen ouders rondleiden! Zorgt u voor een lege agenda op
dinsdag 12 oktober, van 17.30 uur tot 19.00 uur?!
Tussendoortjes
Hiermee bedoelen we het dagelijkse pauzehapje om 10.00 uur. Als school
voeren wij een gezond tussendoortjesbeleid. Daarom mag het
pauzetussendoortje alleen bestaan uit een portie fruit of groente. Indien uw
kind echt geen fruit/groente eet, mag bij uitzondering ook een (gezonde)
boterham worden gegeten. Indien uw kind iets anders bij zich heeft dan
krijgt hij/zij dit weer mee terug naar huis.
Kinderen brengen geen drinken van thuis mee voor het
tussendoormoment. Water drinken mag (bijna) de hele dag door. Elk kind
krijgt hiervoor op school een eigen beker, welke door school wordt
verstrekt.
Lunch
Voor het lunchmoment brengen de kinderen hun eigen, gezonde
lunchpakket mee. Het lunchpakket bevat geen snoep. Voor het
lunchmoment brengen kinderen hun eigen drinken mee. In verband met de
hoeveelheid afval vragen wij u om het drinken mee te geven in een beker
in plaats van een pakje drinken. Koolzuurhoudende drank is niet
toegestaan. Na de lunch spelen de kinderen een kwartier buiten.
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Verjaardag vieren
In groep 1-2 bent u als ouders van harte welkom om de verjaardag van uw
kind in de groep mee te vieren. In overleg met de leerkracht wordt een tijd
afgesproken. Het duurt ongeveer een half uur. U kunt tijdens het
feestvieren eventueel ook foto’s maken (alleen voor privégebruik, de foto’s
mogen niet openbaar gemaakt worden). We raden aan om jongere
kinderen tijdens dit feest niet mee te brengen, omdat vaak alle aandacht
van de groep dan naar het broertje of zusje uit gaat, iets wat sneu is voor
de jarige!
Het vieren van de verjaardagen van de leerlingen van de groepen 3 t/m 8
vindt plaats zonder de aanwezigheid van ouders.
Traktaties
Elke verjaardag is een feest en daar hoort een traktatie bij! We vertrouwen
erop dat u een verstandige keuze maakt die valt binnen de richtlijn
‘overwegend gezond.’
De jarigen mogen een gekregen cadeautje mee naar school nemen. Ze
kunnen dit dan aan de anderen laten zien en erover vertellen.
Foto’s/ films maken
In het kader van de privacy mogen er geen filmopnames worden gemaakt
in en om de school.
Uitnodigingen kinderfeestjes
Wij zien liever niet dat kinderen uitnodigingen voor hun feestje aan andere
kinderen afgeven op school. Dit is mogelijk niet prettig voor de kinderen die
niet uitgenodigd worden. Dit geldt ook voor het meebrengen van
cadeautjes voor zulke feestjes.
Verjaardagen leerkrachten
Wanneer de leerkracht zijn/haar verjaardag viert in de groep wordt het
groepslokaal door de kinderen o.l.v. de groepsouder versierd.
Zelfgemaakte cadeautjes worden het meest op prijs gesteld.
Skipov Petrus en Paulus

telefoonnummer 0413-364674

Mobiele telefoons
Mobiele telefoons zijn voor leerlingen niet toegestaan op onze school.
Wederzijdse bereikbaarheid van leerlingen/school/ouders kan altijd via de
telefoon van de school. Moet uw kind toch een mobiele telefoon bij zich
hebben, dan wordt deze gedurende de lesdag ingeleverd bij de leerkracht
en daar na schooltijd weer opgehaald. Wij zijn als school niet
verantwoordelijk voor het kwijtraken of beschadigen van mobiele telefoons
die in bewaring zijn gegeven.
Gevonden voorwerpen
Het is prettig als u de naam van uw kind in gymkleding, tassen en jassen
zet. Dan kunnen we de gevonden voorwerpen weer teruggeven.
Gevonden voorwerpen zonder naam worden verzameld in de mand in de
entreehal. Aan het einde van het schooljaar worden alle voorwerpen die
nog aanwezig zijn verwijderd.
Verkeersveiligheid
De ouders die gewend zijn hun kind van school op te halen met de auto,
weten wat voor een gekrioel het is van wandelende, rennende en fietsende
kinderen en ouders, waartussen ook nog auto's heel voorzichtig hun weg
trachten te vinden. Dit heeft al verschillende malen tot gevaarlijke situaties
geleid.
Wij vragen de bestuurders dan ook dringend voldoende oog te hebben
voor de veiligheid van de kinderen.
Matig uw snelheid in de schoolzone!
Rijd stapvoets, parkeer uw auto in de daarvoor bestemde
parkeerplaatsen op enige afstand van de schoolpoort en haal uw kind
even te voet op bij school. Dat voorkomt veel gevaarlijk gedrang vlak
voor de schoolpoort.
Het liefst zien wij dat kinderen te voet of op de fiets naar school komen. Op
de speelplaats van de bovenbouw is een overdekte fietsenstalling.
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De fietsen van de kinderen uit groep 1 t/m 4 worden geparkeerd op het
plein aan de Valkenbergstraat.
Op beide plekken is slechts plaats voor de fietsen van kinderen die ver van
school wonen. Wij vragen u dan ook erop toe te zien, dat wanneer uw kind
op loopafstand van school woont, de fiets/step thuis te laten.
Voor- en naschoolse opvang
Onze school vormt samen met kinderopvang ’t Kroontje Veghel
‘Kindcentrum Eerde’. Een brede voorziening van kinderopvang, spelend
leren voor peuters, BSO en onderwijs. De BSO is op locatie Veghel, maar
op dagen met voldoende aanmeldingen wordt ook BSO in ons
schoolgebouw georganiseerd. Meer informatie kunt u vinden op
www.kroontjeveghel.nl
Kinderopvang ’t Kroontje biedt kinderopvang voor 0 tot 4-jarigen, spelend
leren voor peuters (voorheen Peuterspeelzaal), voor- en naschoolse
opvang en opvang tijdens vakanties en vrije (studie)dagen.
Ouders kunnen telefonisch contact opnemen voor informatie over voor- en
naschoolse opvang met ’t Kroontje (0413-310415) of via de mail
info@kroontjeveghel.nl

Bibliotheek
Voor de kinderen van onze school is er in ons gebouw een bibliotheek
ingericht met een leesboekencollectie door ‘Bibliotheek Veghel’. Op
dinsdagochtend zorgt juf Fernanda voor het innemen en de uitleen van
boeken. Alle kinderen hebben hiervoor een gratis abonnement.
Centrum voor Jeugd en Gezin
Opvoeden en opgroeien gaan niet altijd vanzelf. Het is normaal om vragen
te hebben over je kind, je vader of moeder of over jezelf. Iedereen twijfelt
wel eens of bepaald gedrag ‘normaal’ is. Praktische tips, informatie en
advies zijn dan welkom. Het CJG is bereikbaar telefonisch: 0800-2540000
of via website: www.cjggeeftantwoord.nl

Inspectie Basisonderwijs
De gemeente Meierijstad valt onder de inspectie van het onderwijs
Eindhoven, info@owinsp.nl www.onderwijsinspectie.nl.
Daarnaast is er ook de zogenaamde vertrouwensinspecteur. Indien u van
mening bent dat er op school sprake is van “ongewenste intimiteiten” en u
vindt dat u daarover met school niet kunt praten, kunt u contact opnemen
met deze inspecteur.
Klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig
psychisch of fysiek geweld: meldpunt vertrouwensinspectie 0900-1113111
(lokaal tarief)
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Start schooljaar!
Deze week: Gouden
weken
Luizenpluizen

Ouders zijn welkom mee
naar binnen te lopen om
08.25 uur

Ouders zijn welkom mee
naar binnen te lopen om
08.25 uur

Ouders zijn welkom mee
naar binnen te lopen om
08.25 uur

Ouders zijn welkom mee
naar binnen te lopen om
08.25 uur
Info brief met
groepsinformatie mee
naar huis

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

Deze week:
Oudergesprekken
(afstemming /
welbevinden)

Schoolfotograaf
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Deze week:
oudergesprekken
(afstemming /
welbevinden)

MR vergadering 19.30
uur

Deze week: Gouden
weken
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Oktober 2021
MAANDAG

4

DINSDAG

5

6

Deze week:
oudergesprekken
(afstemming /
welbevinden)

12

Deze week:
oudergesprekken
(afstemming /
welbevinden)

Kijkavond: ouders van 17.30
tot 19.00 uur welkom in de
klas met hun kind om de
klas en gemaakt werk te
bekijken.
Groep 7-8: aansluitend POVO informatieavond

18

19

25

DONDERDAG

7

Start: kinderboeken week
‘worden wat je wil’

11

Deze week:
oudergesprekken
(afstemming /
welbevinden)
Ouders zijn welkom mee
naar binnen te lopen om
08.25 uur

WOENSDAG

13

VRIJDAG

ZATERDAG

ZONDAG

1

2

3

8

9

10

16

17

Team dag (alle lln. Vrij)

14

15

Einde
Kinderboekenweek

20

21

22

Ouders zijn welkom mee
naar binnen te lopen om
08.25 uur

Ouders zijn welkom mee
naar binnen te lopen om
08.25 uur

Ouders zijn welkom mee
naar binnen te lopen om
08.25 uur
Nieuwsbrief: Peptalk 1

Ouders zijn welkom mee
naar binnen te lopen om
08.25 uur
12.00 uur: start
Herfstvakantie

26

27

28

29

23

24

30

31

Herfstvakantie!
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November 2021
MAANDAG

1

DINSDAG

WOENSDAG

DONDERDAG

VRIJDAG

ZATERDAG

ZONDAG

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Luizenpluizen
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December 2021
MAANDAG

DINSDAG

WOENSDAG

1

DONDERDAG

2

VRIJDAG

ZATERDAG

ZONDAG

3

4

5

Sinterklaas op school

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

Ouders zijn welkom mee
naar binnen te lopen om
08.25 uur

Ouders zijn welkom mee
naar binnen te lopen om
08.25 uur

Ouders zijn welkom mee
naar binnen te lopen om
08.25 uur
17.00-19.00 uur
Kerstviering

Ouders zijn welkom mee
naar binnen te lopen om
08.25 uur
Nieuwsbrief Peptalk 2

Ouders zijn welkom mee
naar binnen te lopen om
08.25 uur
12.00 uur start
Kerstvakantie

27

28

29

30

31

1

2

Team dag: alle lln. vrij

Kerstvakantie
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Januari 2022
MAANDAG

3

DINSDAG

WOENSDAG

DONDERDAG

VRIJDAG

ZATERDAG

ZONDAG

4

5

6

7

8

9

11

12

13

14

15

16

Onderwijsdag: alle lln.
vrij

Open ochtend: ontvangst
nieuwe ouders en
leerlingen (huidige
ouders zijn ook welkom)

Kerstvakantie

10
Deze week: Zilveren
week
Luizenpluizen

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31
Aanmeld dag nieuwe
leerlingen
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Februari 2022
MAANDAG

DINSDAG

1

WOENSDAG

DONDERDAG

VRIJDAG

ZATERDAG

ZONDAG

2

3

4

5

6

Aanmeld dag nieuwe
leerlingen

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

24

25

26

27

Ouders zijn welkom mee
naar binnen te lopen om
08.25 uur
Nieuwsbrief Peptalk 3

Ouders zijn welkom mee
naar binnen te lopen om
08.25 uur
Carnavalsviering
12.00 uur: start
Carnavalsvakantie

Team dag: alle lln. vrij
1e ‘rapport’ mee naar
huis

21
Deze week:
oudergesprekken
Ouders zijn welkom mee
naar binnen te lopen om
08.25 uur

22
Ouders zijn welkom mee
naar binnen te lopen om
08.25 uur

23
Ouders zijn welkom mee
naar binnen te lopen om
08.25 uur

28
Carnavalsvakantie
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Maart 2022
MAANDAG

DINSDAG

WOENSDAG

DONDERDAG

VRIJDAG

ZATERDAG

ZONDAG

1

2

3

4

5

6

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

29

30

31

Carnavalsvakantie

7
Luizenpluizen

Deze week: week van de
Lentekriebels (gr 1-8)

28
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April 2022
MAANDAG

DINSDAG

WOENSDAG

DONDERDAG

VRIJDAG

1

ZATERDAG

ZONDAG

2

3

Team dag: alle lln. vrij

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17
Eerste Paasdag

18

20

21

22

2e Paasdag

Ouders zijn welkom mee
naar binnen te lopen om
08.25 uur

Ouders zijn welkom mee
naar binnen te lopen om
08.25 uur
Eindtoets groep 8
PO-VO toets groep 7

Ouders zijn welkom mee
naar binnen te lopen om
08.25 uur
Eindtoets groep 8
PO-VO toets groep 7
Nieuwsbrief Peptalk 4

Ouders zijn welkom mee
naar binnen te lopen om
08.25 uur
Koningsspelen
12.00 uur: start
Meivakantie

25

26

27

28

29

Meivakantie

19

23

24

30

Koningsdag
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Mei 2022
MAANDAG

DINSDAG

WOENSDAG

DONDERDAG

VRIJDAG

ZATERDAG

ZONDAG

1

2

3

4

5

6

7

8

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

Kamp groep 8

Kamp groep 8

Kamp groep 8

Hemelvaartsdag

Meivakantie

9
Luizenpluizen
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Juni 2022
MAANDAG

DINSDAG

WOENSDAG

DONDERDAG

VRIJDAG

ZATERDAG

ZONDAG

30

31

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

2e ‘rapport’ mee naar
huis

Schoolreis

2e Pinksterdag
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Juli 2022
MAANDAG

DINSDAG

WOENSDAG

DONDERDAG

VRIJDAG

1

ZATERDAG

ZONDAG

2

3

Team dag: alle lln. vrij

4

5

Team dag: alle lln. vrij

Deze week:
oudergesprekken

11

12

6

7

8

9

10

13

14

15

16

17

21

22

23

24

Afscheidsavond
Nieuwsbrief Pep talk 5

12.00 uur: Start
zomervakantie

28

29

30

31

Musical

18

25

19

26

20

27

Maandag 5 september start
nieuwe schooljaar!

Start zomervakantie

Skipov Petrus en Paulus

telefoonnummer 0413-364674

emailadres: petruspaulus@skipov.nl

www.petrusenpaulusskipov.nl

