


Beste ouders en verzorgers,

Voor u ligt de nieuwe informatiekalender van CNS
Zomerland voor het schooljaar 2022-2023

Deze uitgave van de informatiekalender vormt een integraal
onderdeel van de schoolgids en staat vol nuttige  informatie
voor het schooljaar 2022-2023. Als u de kalender ophangt en
elke maand het voorbije kalendergedeelte afknipt, behoudt
u de informatie. Wanneer er aanvullingen of wijzigingen
noodzakelijk zijn, krijgt u die door middel van de Zomerpost
of de besloten Kindwijsapp.

Inhoudelijke informatie over onze school en ons onderwijs
treft u aan in de schoolgids of op de website. Mocht u na het
lezen van de kalender en de schoolgids nog vragen hebben,
neemt u dan a.u.b. contact op met de directie. We wensen u
en uw kinderen een prettig en leerzaam schooljaar.

Met vriendelijke groet,
mede namens het team van CNS Zomerland,

Ingri� Leenhee�

SCHOOLGEGEVENS

naam :            CNS Zomerland
adres:             Prinses Marijkestraat 30

3251 XP Stellendam
telefoon:        0187 – 491719 / b.g.g. 06-57280845
e-mailadres: info@cnszomerland.nl
website : www.cnszomerland.nl

Schoolvereniging / Adviesraad identiteit
Vereniging voor Protestants Christelijk Basisonderwijs
Goeree-Overflakkee
adres: Postbus 92, 3240 AB Middelharnis
IBAN: NL33 RABO 033 992 5485 t.n.v. Kindwijs AR BS/ZL

zondag
7 14 21 28

maandag
1

Zomervakantie

8 juf Eveline jarig

Zomervakantie

15 juf Josée jarig

Zomervakantie

22
1e schooldag

hoofdluiscontrole

29

dinsdag
2

Zomervakantie

9

Zomervakantie

16

Zomervakantie

23 30
Kennismakings-
gesprekken nieuwe
kleuters + gr. 3, 5, 7

woensdag
3

Zomervakantie

10

Zomervakantie

17

Zomervakantie

24

wieltjesdag

31

donderdag
4

Zomervakantie

11

Zomervakantie

18
Startdag personeel

Zomervakantie

25
19:30 - 21:00 uur

Ouderavond
Kanjertraining

vrijdag
5

Zomervakantie

12

Zomervakantie

19

Zomervakantie

Zomerpost

26

Kleuters vrij

zaterdag
6 13 20 Jacqueline de Wit jarig 27 juf Jacqueline jarig

augustus 2022

http://www.cnszomerland.nl


ONS SCHOOLTEAM:

Groep 1-2
Mirjam Arensman
m.arensman@cnszomerland.nl
maandag en dinsdag

Margriet Breederland
m.breederland@cnszomerland.nl
woensdag, donderdag + vr.mo.,

tevens Master gedragsspecialist

onderwijsassistent Iza Schneider
(ma t/m vr.) i.schneider@cnszomerland.nl

Groep 3-4
Maud Akershoek
m.akershoek@cnszomerland.nl
maandag t/m donderdag

Janneke Klok
j.klok@cnszomerland.nl

vrijdagmorgen +
intern begeleider

Groep 5-6
Erika Aleman
e.aleman@cnszomerland.nl
maandag en dinsdag

Tot aan de kerstvakantie werkt juf
Eva Krom op wo. + do. en vr. in
groep ⅚

Eveline van Vossen
e.vanvossen@cnszomerland.nl

donderdag en vrijdag

Janneke Klok
j.klok@cnszomerland.nl
woensdagmorgen  +
intern begeleider

Groep 7-8

Drieneke Willemsen
d.willemsen@cnszomerland.nl
maandag en dinsdag +
Talentbegeleider

Josée Wegman
j.wegman@cnszomerland.nl
woensdag, donderdag en
vrijdag + ICT’er

Directie (3 dagen per week)

Ingrid Leenheer
06 – 57280845
i.leenheer@cnszomerland.nl
info@cnszomerland.nl

Onderwijsondersteuning /RT
(15 uur p.w.)

Jacqueline van de Kreeke
j.vandekreeke@cnszomerland.nl

Administratie (4 uur p.w.)

Jacqueline de Wit
j.dewit@cnszomerland.nl

Schoonhouden gebouw
(dagelijks) Krijnie Breederveld

zondag 4 11 18 25

maandag
5 12

Schoolbrengweek

19 Zomerpost

20:00
Adviesraadvergadering

26
ExperiGO
gr. 5 t/m 8

dinsdag
6 juf Ingrid jarig

Schoolmaatschappelijk
werk op school

13

Schoolbrengweek

20

Schoolmaatschappelijk

werk op school

27

MR-vergadering

woensdag
7 wieltjesdag

Ontruimingsoefening

14 juf Mirjam jarig

STUDIEDAG
(leerlingen vrij)

21 28

donderdag
1 8 15 juf Margriet jarig

Schoolbrengweek

22 29

vrijdag
2

schoolfotograaf
9

Kleuters vrij
r

16
weerbaarheids-

training gr. 7/8

Schoolbrengweek

23
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zaterdag 3 10 17 24

september 2022

mailto:m.arensman@cnszomerland.nl
mailto:m.breederland@cnszomerland.nl
mailto:m.akershoek@cnszomerland.nl
mailto:j.klok@cnszomerland.nl
mailto:e.aleman@cnszomerland.nl
mailto:e.vanvossen@cnszomerland.nl
mailto:j.klok@cnszomerland.nl
mailto:d.willemsen@cnszomerland.nl
mailto:j.wegman@cnszomerland.nl
mailto:i.leenheer@cnszomerland.nl
mailto:j.vandekreeke@cnszomerland.nl
mailto:j.dewit@cnszomerland.nl


STICHTING KINDWIJS
CNS Zomerland is onderdeel
van stichting voor Protestants
Christelijk Primair Onderwijs
op Goeree-Overflakkee. Verkorte naam: Kindwijs

BESTUURSKANTOOR KINDWIJS:
Pascal 40, 3241 MB Middelharnis, Postbus 337 3240 AH
Middelharnis e-mailadres: info@kindwijs.org 
website: www.kindwijs.org
telefoonnummer: 0187- 48 41 53

College van Bestuur:
dhr. J.S. (Jankees) de Waal
Raad van Toezicht:
Dhr. J.J. de Geus, voorzitter
Dhr. J.L. den Dikken, vice-voorzitter
Dhr. W.G. A. Driesse
Dhr. P.J. van den Hil
Dhr. P.C. Klink
Dhr. W. van der Welle

ADVIESRAAD
Vanuit het voormalig bestuur van de schoolvereniging zijn
(groot)ouders betrokken om de eigen identiteit van CNS
Zomerland te stimuleren en te waarborgen.
Adri Trommel                                       tel. 06 -25532661
Jetske Trieller                                       tel. 0187- 490324
Johanneke van Dijk                             tel. 0187- 494941

MEDEZEGGENSCHAPSRAAD
namens de ouders:
Fenna de Ronde (voorzitter)             tel. 06-57575204
+ vacature ouderlid MR
namens het team:
Mirjam Arensman (ma.+ di.)
Maud Akershoek (ma t/m do.)

P.C.-scholengroep Kindwijs beschikt over een GMR, een
gemeenschappelijke  medezeggenschapsraad. Ouder Thijs
van Dijk is hierin vertegenwoordigd. De vergaderdata van de
MR vindt u in de nieuwsbrief. Op de website van Kindwijs
zijn de vergaderdata + verslagen van de GMR  te
vinden.                  

zondag
2 9 16 23

maandag
3

Start Kinderboeken-
week / Schoolproject

Gi-ga-groen

10

ExperiGO gr. 3-4
(‘s middags)

17

ExperiGO gr. 5-8
(3D-printer)

24

Herfstvakantie

dinsdag
4

Schoolmaatschappelijk
werk op school

11 18

Schoolmaatschappelijk
werk op school

25

Herfstvakantie

woensdag
5 wieltjesdag 12 19 26

Herfstvakantie

donderdag
6 13 20 27

Herfstvakantie

vrijdag
7

Kleuters vrij

14

Zomerpost

21

Kleuters vrij

28

Herfstvakantie

zaterdag
8 15 22 29

oktober 2022

http://www.kindwijs.org


OUDERCOMMISSIE
De oudercommissie (OC) ondersteunt het team en
verleent medewerking aan binnen- en
buitenschoolse activiteiten. De leden van de OC:

naam telefoon
Gabri van Unen (voorzitter) 496588
Lotte van der Sluis (financiën) 687760
Sjouke Troost 490487
Marjolein Grootenboer-Pijl 06-46623773
Silvia Hoek 847845
Corinda Redert 490020

Naast de oudercommissieleden hopen we dat ook in het
schooljaar 2022-2023 opnieuw veel ouders bereid zullen zijn
hun steentje bij te dragen aan het onderwijs en alles wat
daarbij hoort op onze school. Ouderhulp is en blijft onmisbaar!

VAKANTIEROOSTER
Tijdens de hele basisschoolperiode maken de leerlingen meer
uren dan de wettelijke norm van 7520 uur. Hierdoor worden
jaarlijks extra vrije dagen of studiemomenten toegevoegd aan

deze jaarplanning.

De schoolvakanties en de extra vrije dagen voor de
leerlingen staan aangegeven in deze kalender.

SCHOOLTIJDEN
De volgende schooltijden worden aangehouden:
groep 1-4:

ma. 8.30 12.00 13.00 15.15
di. 8.30 12.00 13.00 15.15
wo. 8.30 12.15
do. 8.30 12.00 13.00 15.15
vr.* 8.30 12.00
*de kleuters zijn vrijdagmorgen om de week vrij

groep 5-8:
ma. 8.30 12.00 13.00 15.15
di. 8.30 12.00 13.00 15.15
wo. 8.30 12.15
do. 8.30 12.00 13.00 15.15
vr. 8.30 12:00 13.00 15.15

Pauzetijd:
In de ochtend houden de leerlingen van gr. 3 t/m 8
pauze van 10.15 tot 10.30 uur.

zondag

30 okt. wintertijd 6 13 20 27

maandag

31 okt.
hoofdluiscontrole

7
ExperiGO gr. 3-4

(‘s middags)

14 21 28

dinsdag
1

Schoolmaatschappelijk
werk op school

8 15

Schoolmaatschappelijk
werk op school

22 29

Schoolmaatschappelijk
werk op school

MR-vergadering

woensdag
2

wieltjesdag

9

Zomerpost
16 23

Schoen zetten

30

donderdag
3 10

STUDIEDAG
(leerlingen vrij)

17
ONLINE

VOORTGANGS-
GESPREKSAVOND

24

vrijdag
4 11

Kleuters vrij

18 25

Kleuters vrij

zaterdag
5 12

Landelijke
Sinterklaasintocht
Hellevoetsluis

19 26



november 2022
KERSTVIERING
Vooruitlopend op eventuele coronamaatregelen
organiseren we de Kerstviering op do.22 dec. 2022 op
school. Leerlingen eten in de klas, waarna er een viering
zal zijn. We hopen na afloop een samenkomst op het
plein met ouders te kunnen organiseren.

DE NIEUWSBRIEF
Ongeveer iedere maand ontvangt u via de e-mail een
digitale uitgave van de Zomerpost. Met de nieuwsbrief
willen wij  u zo goed mogelijk informeren over alles wat er
op school gebeurt en een goed contact tussen school en
ouders in stand houden. De uitgiftedata staan in deze
kalender aangegeven. De meest recente nieuwsbrief
hangt tevens uitgeprint in de hal en is ook te lezen op de
website www.cnszomerland.nl

CONTACT OUDERS-SCHOOL
Een goed contact tussen school en ouders is in het belang
van de kinderen en vinden we dus erg belangrijk. Buiten
de lesuren bent u welkom op school om met de
groepsleerkracht te spreken, bij voorkeur na schooltijd.
Voor een uitgebreider gesprek kunt u een afspraak
inplannen met de leerkracht of een chatbericht sturen via
de Kindwijsapp. De leerkracht zal onder werktijd
reageren. Om startende leerkrachten te beschermen
stuurt u kritische e-mails of opmerkingen altijd cc naar
directie.

OUDERGESPREKKEN
We houden aan het begin van het schooljaar
kennismakingsgesprekken. Overleg tussen ouders en
leerkrachten over het kind draagt bij om het onderwijs zo
goed mogelijk af te stemmen op de leerling. De data van
deze startgesprekken staan in de kalender aangegeven. In de
Kindwijsapp volgt een uitnodiging voor het tijdstip. Alleen de
ouders van de nieuwe groep die bij de leerkracht komt
worden uitgenodigd, dus groep 1, 3, 5 en 7. Heeft u een kind
in groep 2, 4, 6 of 8, dan kunt u op eigen verzoek een
afspraak inplannen met de leerkracht.

(RAPPORT)GESPREKSAVOND
Naast de twee rapporten plannen we een online
gespreksmogelijkheid in november in om over de
ontwikkeling van uw kind van gedachten te wisselen. De data
voor de oudergesprekken staan in de kalender aangegeven.
Voorafgaand aan deze gesprekken ontvangt u een aparte
digitale uitnodiging. Als u tussendoor behoefte heeft aan een
gesprek met de leerkracht, kunt u altijd een afspraak
inplannen met de groepsleerkracht van uw kind(eren).

DOE|KUNST
Met Doe|Kunst gaan de leerlingen uit groep 1 tot en met 8
zelf creatief aan de slag met inspirerende en kunstzinnige
projecten vanuit het Kunstgebouw. De nadruk ligt hierbij op
de actieve kunsteducatie, als theater, dans en beeldende
kunst. De kunst komt zo letterlijk de klas in.

zondag
4 11 18 25

1e Kerstdag

maandag
5 Juf Janneke jarig

Sinterklaasfeest

12 19 26
Kerstvakantie

2e Kerstdag

dinsdag
6 13

Schoolmaatschappelijk
werk op school

20 27
Kerstvakantie

woensdag
7

Zomerpost
wieltjesdag

14 21 28
Kerstvakantie

donderdag
1 8 15 22 Juf Maud jarig

‘s avonds
Kerstviering op school

29

Kerstvakantie

vrijdag
2 9

Kleuters vrij
16 23

Extra vrije dag

30

Kerstvakantie

zaterdag
3 10 17 24 31 Oudjaarsdag

http://www.cnszomerland.nl


december 2022
ROOSTER BEWEGINGSONDERWIJS
De groepen 1 en 2 gymmen in het speellokaal. Als het weer
het toelaat, spelen de groepen 1-2 buiten. Een groot deel
van het schooljaar gymmen de kinderen van groep 1-2 op
donderdagmorgen in het Haegse Huus. De groepen 1 t/m 8
krijgen gymles in de gymzaal van het Haegse Huus. De tijden
van het gymnastiekrooster zijn als volgt:

donderdagmorgen  08:30  – 09:30 uur: groep 1/2
donderdagmorgen  10:45  – 12:00 uur: groep 7/8
donderdagmiddag  13:00  –  14:00 uur: groep 3/4
donderdagmiddag  14:00  –  15:00 uur: groep 5/6

GYMKLEDING:
Gewenst zijn gympakje of sportbroek en T-shirt.
Gymschoenen zijn verplicht. Wilt u a.u.b. de gymkleding en
-schoenen voorzien van een naam? De kinderen van de
groepen 3 t/m 8 nemen de gymtas weer mee naar huis.
Gymtassen die op school blijven, slingeren vaak rond en er
is een grotere kans op zoekraken.

AFMELDING:
Als uw kind niet kan/mag meedoen met gymles, wilt u dit
dan meedelen aan de groepsleerkracht via de app of mail.

VERJAARDAGEN PERSONEEL

naam: jarig op:
Eveline van Vossen 8 augustus
Josée Wegman 15 augustus
Jacqueline de Wit 20 augustus
Jacqueline van de Kreeke 27 augustus
Ingrid Leenheer 6 september
Mirjam Arensman 14 september
Margriet Breederland 15 september
Janneke Klok 5 december
Maud Akershoek 22 december
Drieneke Willemsen 27 april
Erika Aleman 28 april
Krijnie Melissant 30 april
Iza Schneider 16 juni

Tijdens de jaarlijkse teamverjaardag (30 juni 2023) vieren
we de  verjaardag van alle juffen.

HOOFDLUISCONTROLE:
Twee ouders controleren na iedere vakantie de leerlingen
op hoofdluis. Wanneer u thuis hoofdluis constateert bij uw
kind, wilt u dit dan doorgeven aan de school?

zondag
1 8 15 22 29

maandag
2

Kerstvakantie

9

Zomerpost
hoofdluiscontrole

16 23

Kindwijs
inschrijfweek
nieuwe leerlingen

30

dinsdag
3

Kerstvakantie

10

Schoolmaatschappelijk
werk op school

17 24

Schoolmaatschappelijk
werk op school

31

STUDIEDAG
(alle leerlingen vrij)

MR-vergadering

woensdag
4

Kerstvakantie

11

wieltjesdag

18 25

donderdag
5

Kerstvakantie

12 19 26

vrijdag
6

Kerstvakantie

13 20

Kleuters vrij

27

zaterdag
7 14 21 28



januari 2023
OVERBLIJFREGELING
We bieden de kinderen de mogelijkheid om
in de middagpauze over te blijven in het
overblijflokaal/BSO, behalve woensdag en
vrijdag. De organisatie van het overblijven is
in handen van onze overblijfouders, Maartje
de Bruyn en Jaen Faye van den Nieuwendijk. De kosten voor
het overblijven zijn € 1,60 per keer. Via de betaalmodule op
de Kindwijsapp kunt u een tegoed voor het overblijven
inkopen. Overblijvende leerlingen worden aan- en afgemeld
via een digitale intekenlijst via de Kindwijsapp. Het advies is
om geen koek, snoep of chips in de broodtrommel te doen.
Geef ook niet meer mee dan het kind thuis eet. Het
lunchpakket mag ’s morgens in de overblijfkoelkast (in het
overblijflokaal) worden gestopt. Ieder kwartaal verstuurt de
school een intekenlijst waarop ouders aan kunnen geven
wanneer zij kunnen helpen bij de overblijf. Hiervoor
ontvangt u een vergoeding van € 15,- per keer.

BUITENSCHOOLSE OPVANG
Vanwege personeelstekort kan de geplande BSO Stellendam
van KidzEiland in ons schoolgebouw nog altijd niet van
start. Wanneer u buiten de schooltijden (vóór 8.30 uur
en/of ná 15.15 uur) opvang nodig heeft voor uw kind(eren),
kunt u contact opnemen met Kibeo. Zij bieden tevens
opvang tijdens studiedagen en vakanties. Daarnaast zijn er
ook gastouderbureau’s in Stellendam waar u terecht kunt
voor opvang.

WEEKOPENING OF WEEKSLUITING
Tijdens het schooljaar wisselen we weekopening en
weeksluiting tussen iedere vakantieperiode af. Tijdens de
weekopening zingen en bidden we gezamenlijk en worden
de Bijbelverhalen van de komende week ingeleid met een
thema. U kunt als ouder een weekopening (ma. 15 mei 2023)
of een weeksluiting (vr. 31 maart 2023) meemaken.

KENNISMAKINGSPERIODE
Voor kinderen die worden geplaatst in groep 1 vindt
voorafgaand aan de 4e verjaardag de kennismakingsperiode
plaats. Tijdens deze periode is de leerling gedurende
maximaal 4 halve dagen welkom om te wennen aan school
en kennis te maken met de groepsleerkracht(en) en
klasgenoten. De kleuterjuf maakt hiervoor vooraf afspraken.

We verwachten dat kinderen van 4 jaar bij de start van het
schoolbezoek zelfstandig gebruik kunnen maken van het
toilet. De kinderen die in de eerste twee weken na de start
van het nieuwe schooljaar vier jaar worden, mogen meteen
starten op de eerste schooldag van het schooljaar.
Voor de kinderen die in de maand december vier jaar
worden, adviseren we het schoolbezoek te starten op de
eerste schooldag na de kerstvakantie. De kinderen die in de
laatste twee weken voorafgaande aan de zomervakantie vier
jaar worden adviseren wij te starten met ingang van het
nieuwe schooljaar.

zondag
5 12 19

maandag
6

Start project
Ontdekkingen/uitvindingen

13 20

dinsdag
7

Schoolmaatschappelijk werk
op school

14

Gespreksavond
voortgang

21

Schoolmaatschappelijk
werk op school

woensdag
1 Zomerpost

wieltjesdag

Herdenking watersnoodramp

8 15 22

donderdag
2 9

Rapport mee

16 23

vrijdag
3

Kleuters  vrij
10 17

Kleuters  vrij
24

Afsluiting project
Ontdekkingen/uitvindingen

zaterdag
4 11 18 25

Start
voorjaarsvakantie



februari 2023
ENKELE VERZOEKEN AAN ALLE OUDERS

➔ melding van afwezigheid
Wilt u het ons voor schooltijd (vanaf 08:00 uur)
telefonisch laten weten als uw kind wegens ziekte of een
andere reden niet of later naar school komt die dag?

➔ verlofaanvraag
De maand na de  vijfde verjaardag zijn kinderen
leerplichtig. Dat betekent dat uw kind niet zomaar extra
vrij kan krijgen buiten de geplande vakanties en vrije
dagen. De richtlijnen hieromtrent zijn te vinden op de
verlofaanvraag (zie website) of op te vragen bij directie.

➔ bereikbaarheid van ouders
In het geval dat beide ouders overdag werken, is het
gewenst dat u aan de groepsleerkracht een
telefoonnummer opgeeft waar één van de ouders of
iemand anders die uw kind kan opvangen, bereikbaar is.

➔ gezondheid, diëten, allergieën
Als uw kind een bepaald dieet moet houden, allergisch is
voor bepaalde stoffen of als er andere bijzonderheden op
het gebied van de gezondheid van uw kind zijn, wilt u dit
dan doorgeven aan de groepsleerkracht?

➔ contact met de leerkracht
Als u telefonisch een leerkracht wilt spreken, wilt u dit
dan zoveel mogelijk buiten de lestijden doen? Zo stoort u
de lessen niet. U kunt ook een bericht in de Kindwijsapp
sturen. Leerkrachten zijn echter niet verplicht om te
reageren buiten werktijd.

➔ traktaties
We schenken ruim aandacht aan de verjaardag van uw kind. Vlak
voor de ochtendpauze in de klas mag de jarige zijn/haar
klasgenoten trakteren. We laten ouders vrij in de keuze van hun
traktaties, maar adviseren de traktaties klein en niet te calorierijk
te maken. De jarigen mogen de kinderen van hun eigen groep
trakteren en evt. broertjes en/of zusjes in andere groepen. De
leerkrachten schrijven hun verjaardagswens op een grote kaart
voor de jarige.

➔ de pauzehap in de ochtend
De ochtendpauze op school is het moment om even iets
te eten en te drinken. Dit is belangrijk om energie op te doen om
het leren vol te houden tot aan de middagpauze. De pauzehap is
echter niet bedoeld als hele maaltijd. Geef daarom iets mee wat
niet te veel is. Dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag zijn onze
groente- en fruitdagen. Op deze dagen vragen wij u om alleen
groente of fruit mee te geven tijdens de ochtendpauze.
Fruit: bijv. appel, peer, banaan, kiwi, druiven, meloen, aardbei en
mandarijn.
Groente: bijv. worteltjes, komkommer, paprika, snoeptomaatjes
en radijsjes.
Op onze groente-en fruitdagen zijn koeken niet toegestaan. Op
maandag laten wij de keuze vrij. Wij adviseren u dan dringend
daarvoor iets mee te geven dat niet schadelijk is voor het gebit
of te veel calorieën bevat. Niet toegestaan zijn in elk geval
energiedrank, snoep, frisdrank, chips, versnaperingen die
overwegend van chocola zijn gemaakt.

zondag
5 12 19 26

Zomertijd

maandag
27 feb.

vakantie

6

STUDIEDAG
(leerlingen vrij)

13 20 27

dinsdag
28 feb.

vakantie

7 Hoofdluiscontrole

Schoolmaatschappelijk
werk op school

14 21

Schoolmaatschappelijk
werk op school

28

woensdag
1

vakantie

8
wieltjesdag

15 22 29

Opa en/of oma
op visite

donderdag
2

vakantie

9
Zomerpost

16 23 30

vrijdag
3

vakantie

10

kleuters vrij

17 24 Praktisch
verkeersexamen 7/8

kleuters vrij

31
Bijwonen

weeksluiting

zaterdag
4 11 18 25



maart 2023
ENKELE SCHOOL(PLEIN)AFSPRAKEN

➔ Fietsen
-laat de fiets als het even kan thuis, zeker als je dichtbij de
school woont;
-als je op de fiets moet komen, zet dan je fiets netjes (achter
de streep) in het fietsenhok.
- fiets niet op het plein, dat voorkomt ongelukken.

➔ niet te vroeg, maar wel op tijd op school zijn!
Alle leerlingen mogen 10 min. voor de start van de lessen
naar binnen;

➔ mobieltjes uit (het zicht) op het schoolplein en geen
muziek afspelen.

Op eigen verantwoordelijkheid bewaren leerlingen hun
telefoon in tas/jas. Bij overtreding wordt de telefoon tijdelijk
ingenomen.

➔ kauwgom is niet toegestaan op het schoolplein en
in de school.

➔ geen zakmes, lucifers, aanstekers en vuurwerk of
andere gevaarlijke dingen meenemen in de school
of op het schoolplein.

Onze pleinafspraken hangen zichtbaar op de buitendeuren.

➔ Kledingvoorschriften
- Kleding van leerlingen mag niet aanstootgevend zijn,
uitlokken tot agressie of discriminatie of in strijd zijn met
de christelijke identiteit van CNS Zomerland.
- De kleding mag een goede communicatie en identificatie
niet in de weg staan (b.v. gezicht-bedekkende sluier).
- Extreme vormen van haardracht die associaties
oproepen met geweld en discriminatie zijn niet
toegestaan, dit ter beoordeling van de directie.
- Het dragen van hoofddeksels (of capuchon op) in de klas
is niet toegestaan.

KANJERTRAINING
De kanjertraining op school bestaat uit een serie lessen
met bijbehorende oefeningen die de leerkracht in de klas
geeft. De kanjertraining is bedoeld om de sfeer in de klas
goed te houden (preventief), of te verbeteren (curatief).
Op 25 augustus 2022 organiseren we een ouderavond.
In ons kanjerprotocol Sociale Veiligheid beschrijven we
ons pedagogisch handelen en zijn schoolafspraken
gemaakt om de sociale veiligheid van alle leerlingen te
kunnen waarborgen.

zondag
2 9

1e Paasdag
16 23

maandag
3 10

2e Paasdag
(leerlingen vrij)

17 24

Meivakantie

dinsdag
4

Schoolmaatschappelijk
werk op school

11

MR-vergadering

18
Eindtoets gr. 8

Schoolmaatschappelijk werk
op school

25

Meivakantie

woensdag
5

wieltjesdag
Zomerpost

12 19
Eindtoets gr.8

26

Meivakantie

donderdag
6

Paasviering
(continurooster tot

14:00 uur)

13 20 27 juf Drieneke jarig

Meivakantie

vrijdag
7

Goede Vrijdag
(leerlingen vrij)

14 21 tot 12:00 uur

Koningsspelen

gr. 5 t/m 8 ’s middags vrij

28 juf Erika jarig

Meivakantie

zaterdag
8 15 22 29



april 2023
DAT KOST GELD……….

➔ collectieve scholierenongevallenverzekering
Deze verzekering is verplicht en afgesloten voor alle leerlingen
via Verus. Voor deze verzekering betaalt u ongeveer € 2,50 per
kind per jaar. Dit bedrag wordt geïnd in combinatie met de
vrijwillige ouderbijdrage.

➔ vrijwillige ouderbijdrage
Deze vrijwillige bijdrage wordt door de oudercommissie via
een automatische incasso geïnd en komt rechtstreeks ten
goede aan de leerlingen. (sinterklaasfeest, kerst, sportdag,
paasontbijt, enz.) Het bedrag is € 27,50,- per kind per jaar.
(incl. bovenstaande  collectieve scholierenongevallen-
verzekering) Het niet betalen van de vrijwillige ouderbijdrage
leidt niet tot uitsluiting van activiteiten. Wanneer uw kind na 1
januari op school komt, is de hoogte van het bedrag
vastgesteld op € 17,50,- (incl. verzekering)

➔ schoolreis van de groepen 1 t/m 6
De kosten voor de schoolreis komen uit tussen de € 27,50,- tot
€ 30,- afhankelijk van buskosten en bestemming. Het is een
verplichte schooldag. In mei maken we de bestemming bekend

➔ schoolkamp groep 7-8
De kinderen van groep 7-8 gaan 3 dagen op kamp,
deelname kost tussen de € 75 - 85,- per kind.

➔ we organiseren acties voor goede doelen
D.m.v. een aantal aansprekende acties leren we onze
leerlingen, gedurende ieder schooljaar, te delen met
kinderen die in de wereld onder moeilijke
omstandigheden opgroeien.

➔ lidmaatschap van de schoolvereniging
De schoolvereniging bewaakt de (eigen) identiteit van
CNS Zomerland binnen p.c.-scholengroep Kindwijs.
Met het lidmaatschap van € 10,- p.j. steunt u o.a. de
aanschaf voor een Bijbel voor iedere leerling in groep
7, die na de basisschoolperiode mee naar huis mag.
Het bankrekeningnummer van de Adviesraad is:
NL 33 RABO 0339 9254 85 t.n.v  AR BS/ZL

zondag

30 april Krijnie jarig 7 14 Moederdag 21

maandag
1

Meivakantie

8
hoofdluiscontrole

15
Bijwonen weekopening

Zomerpost

22

dinsdag
2

Meivakantie

9 16

Schoolmaatschappelijk werk
op school

23

woensdag
3

Meivakantie

10
wieltjesdag

17 24

donderdag
4

Meivakantie
Dodenherdenking

11 18

Hemelvaartsdag
(leerlingen vrij)

25

vrijdag
5

Meivakantie
Bevrijdingsdag

12 19

Extra vrije dag
(alle leerlingen vrij)

26

Extra vrije dag
(alle leerlingen vrij)

zaterdag
6 13 20 27



mei 2023
OUDERS EN SCHOOL KUNNEN EEN BEROEP DOEN OP
DE VOLGENDE DIENSTEN/INSTELLINGEN:

➔ Passend onderwijs
CNS Zomerland maakt onderdeel uit van het
Samenwerkingsverband Goeree-Overflakkee.
(www.swvgo.nl) Samen met de andere scholen op ons
eiland trachten we het onderwijs zo passend mogelijk te
maken, onder het gezamenlijke motto ‘gewoon waar het
kan, speciaal waar het moet’. Iedere school heeft een
schoolondersteuningsprofiel waarin verwoord staat
welke ondersteuning de school kan bieden en waar de
grenzen hiervan bereikt worden.

➔ Begeleider Passend Onderwijs
De begeleider Passend Onderwijs, mw. Leontien Mooij,
is vanuit het samenwerkingsverband betrokken bij
besprekingen van leerlingen met specifieke onderwijs-
of ondersteuningsbehoeften. Naast observatie van het
kind in de groep denkt zij tevens mee in een passende
begeleiding voor deze leerling. Indien nodig kan
orthopedagoog mw. Marije Praet of een lid van het
expertiseteam van het Samenwerkingsverband
betrokken worden. Koningin Julianaweg 55, 3241 XB
Middelharnis, 0187-483777

➔ Centrum Jeugd en Gezin (CJG), incl. GGD
adres:  De Dillenburg,
Juliana van Stolberglaan 19,
3241 GL Middelharnis
tel. (0187) – 617360

Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is dé plek voor
vragen over opvoeden, opgroeien, verzorging en
gezondheid. Daarnaast ook voor advies, ondersteuning
en hulp op maat. Het CJG is er voor ouders, kinderen en
jongeren tot 23 jaar. www.cjggo.nl
Aan onze school is  jeugdverpleegkundige Mirjam
Zuurmond van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG),
verbonden. E-mail: m.zuurmond@cjgrijnmond.nl
Onze jeugdverpleegkundige maakt naast de
gesprekken, onderzoeken en voorlichtingen ook deel
uit van het Team Schoolondersteuning op school.
Mirjam Zuurmond werkt hierin
samen met de intern begeleider
en de schoolmaatschappelijk
werkster van de school. Zij
bespreken als Team
Schoolondersteuning een aantal
keer per jaar  de ontwikkeling van
leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben.

zondag
28 mei
1e Pinksterdag

4 11 18
Vaderdag

25

maandag
29 mei

2e Pinksterdag
alle leerlingen vrij

5 12 19 26

dinsdag
30 mei

Kamp gr.7-8

Schoolmaatschappelijk
werk op school

6
10:30 - 11:30
Kleutercircuit

ExperiGO

13

Schoolmaatschappelijk
werk op school

20

MR-vergadering

27
SCHOOLREISJE

gr. 1 t/m 6
Schoolmaatschappelijk
werk op school

woensdag
31 mei

Kamp gr.7-8

7
wieltjesdag

14 21
STUDIEDAG

(leerlingen vrij)

28

donderdag
1

Kamp gr.7-8
8 15 22

Zomerpost
29

Rapport mee

vrijdag
2

gr. 7/8 vrij

9

kleuters vrij

16 juf Iza jarig 23

kleuters vrij

30 Teamverjaardag
gr. 5- 8 ’s middags vrij

’s avonds
EINDFEEST

http://www.swvgo.nl
http://www.cjggo.nl
mailto:m.zuurmond@cjgrijnmond.nl


zaterdag
3 10 17 24

juni 2023
➔ Schoolmaatschappelijk werk

Met vragen over gezin en opvoeding kunt u zich wenden tot de schoolmaatschappelijk werkster. Het is een
laagdrempelige mogelijkheid om op school met een deskundige te spreken over uw zorgen t.a.v. opvoeding en gezin.
Tineke Knape is ook komend schooljaar onze schoolmaatschappelijk werkster. Om de week is zij dinsdagochtend een
aantal uur aanwezig. De schoolmaatschappelijk werkster is bereikbaar via de IB-er of via t.knape@kwadraad.nl Ook
bespreekt de maatschappelijk werkster op verzoek met de ib-er en leerkrachten opvallende zaken m.b.t. de
leerlingen die reden geven tot zorg. Uiteraard respecteren wij de privacyregels.

➔ Bureau Leerplicht
Leonie Bijns is als leerplichtambtenaar betrokken bij onze school. Heeft u vragen over de leerplicht, dan kunt u
tijdens kantooruren bellen naar 0187 – 140187 of via de e-mail: leerplicht@goereeoverflakkee.nl

➔ Rijksoverheid
Voor algemene vragen over het primair onderwijs kunt u zich richten tot
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/themas/onderwijs

➔ Inspectie van het onderwijs
Voor vragen over het onderwijs kunt u ook gebruik maken van het (gratis) nummer 0800 – 5010 of via
www.50tien.nl. U kunt de inspectie ook mailen via info@owinsp.nl of de website bezoeken:
www.onderwijsinspectie.nl
Klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld, discriminatie en
radicalisering kunnen gemeld worden bij meldpunt vertrouwensinspecteurs via tel. 0900-1113111 (lokaal tarief).

Het kan zijn dat activiteiten uit deze informatiekalender geannuleerd, verplaatst of aangepast worden. Via e-mail of
Kindwijsapp informeren wij u hierover.

juli 2022,
Ingrid Leenheer

zondag
2 9 16 23

maandag
3

13:00 - 14:15 uur

CNS draait door…
(wenmoment)

10

zomervakantie

17

zomervakantie

24

zomervakantie

dinsdag
4 11

zomervakantie

18

zomervakantie

25

zomervakantie

woensdag
5

wieltjesdag
Filmpremiere gr. 7/8
Afscheidsavond gr.8

12

zomervakantie

19

zomervakantie

26

zomervakantie

donderdag
6

laatste
schooldag

13

zomervakantie

20

zomervakantie

27

zomervakantie

vrijdag
7
Start zomervakantie

(leerlingen vrij)

14

zomervakantie

21

zomervakantie

28

zomervakantie

mailto:t.knape@kwadraad.nl
mailto:leerplicht@goereeoverflakkee.nl
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/themas/onderwijs
http://www.50tien.nl
mailto:info@owinsp.nl
http://www.onderwijsinspectie.nl


zaterdag
8 15 22 29

1e schooldag
ma. 21 aug.’23

juli 2023


