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Geachte 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 en op de maandbladen staan ingevuld de vakanties, 
studiedagen en andere activiteiten (voor zover bekend). Uitgebreide 
informatie over onze school, diverse protocollen en achtergronden vindt u 
in de schoolgids. Deze staat op de website en u kunt hem 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. 
Op onze schoolwebsite treft u ook informatie uit de diverse groepen en 
foto’s van evenementen.  
 
Directeur / CT 
Het coördinatieteam stuurt en bewaakt de doorgaande lijn in de school en 
bestaat uit een directeur, een teamcoördinator met directietaken en twee 
intern begeleiders zij coördineren de leerlingenzorg per bouw. 
 
Directeur: Silvy Arts 
Teamcoördinator: Anke van Heerebeek 
Intern begeleider: Judith van den Boom 
Intern begeleider: Samantha Jongman  
 
Bestuur  
Onze school behoort tot de stichting Verdi basisonderwijs, hierbij zijn  
20 basisscholen aangesloten. Meer informatie is te vinden op de website 
www.Verdi.nl, adres: Stadhuisplein 98, 5461 KS Veghel, tel. 0413 310790, 
mailadres: info@Verdi.nl. De dagelijkse leiding van Verdi is in handen van 
de voorzitter van de raad van bestuur, de heer Paul Meessen. Voorzitter 
van raad van toezicht is de heer Maarten van de Louw. 
 
Inspectie Basisonderwijs  
De gemeente Meijerijstad valt onder de inspectie van het onderwijs 
Eindhoven, info@owinsp.nl www.onderwijsinspectie.nl.  
Vragen over onderwijs: tel: 0800-8051 (gratis).  
Klachtenmeldingen/meldpunt: Vertrouwensinspecteurs tel: 0900-1113111.  

 
Schooltijden, pauze en fruit 
Maandag:  08.30 -  14.15 uur 
Dinsdag:  08.30 -  14.15 uur 
Woensdag:  08.30 -  12.30 uur 
Donderdag:  08.30 -  14.15 uur 
Vrijdag:  08.30 -  14.15 uur 

Vanaf 8.20 uur gaan de deuren van de school open en zijn de kinderen 
welkom in de klas. We stimuleren kinderen vanaf groep 3 zoveel mogelijk 
zelfstandig naar binnen te gaan. Om 8.30 uur sluiten alle klasdeuren en 
starten de lessen. Tijdens de ochtendpauze mogen de kinderen fruit, een 
stukje groente of een boterham en een beker drinken nuttigen. Geeft u 
echter niet te veel mee! Koeken, snoep en pakjes met drinken zijn in deze 
pauze niet toegestaan. 

Wat betreft de inhoud van de lunchtrommel vragen wij u om een gezonde 
lunch mee te geven die uw kind op kan. Snoep is niet toegestaan. Geef 
vooral niet te veel mee. U bent zelf verantwoordelijk voor wat u uw kind 
meegeeft en bedenk dat goed voorbeeld doet volgen. De lunch gaat in een 
trommel en het drinken in een beker.  
Het eten dat kinderen tijdens de lunch niet op hebben gegeten, gaat in de 
trommel mee terug naar huis. U kunt zo zelf zien of uw kind goed gegeten 
heeft en of het niet teveel bij zich had.  
 

Verjaardagen: jarig zijn is een feest!  
Ook in de klas met als hoogtepunt het trakteren. Ons team vindt dat een 
traktatie EENVOUDIG en GEZOND dient te zijn. In diverse lessen spannen 
wij ons in, om “gezond gedrag” bij uw kinderen te bevorderen. Daarom 
vinden wij het belangrijk dat kinderen via trakteren ervaren dat lekker, 
gezond en leuk best samen kunnen gaan. Hartig is beter dan zoet. Ook is 
het niet de bedoeling dat aan de leerkrachten een aparte, grotere traktatie 
gegeven wordt. Zij doen gewoon mee met de traktatie van de kinderen. In 
de groepen 1 -2 zijn ouders van harte welkom om het feest mee te vieren. 
Kinderen die instromen en 4 jaar worden vieren hun verjaardag  nog niet 
op school.  
 

mailto:ven@verdi.nl
http://www.skipov.nl/
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Contactgegevens teamleden Verdi basisschool ’t Ven 
Wij vinden een goede samenwerking met ouders/verzorgers heel 
belangrijk. Gedurende de dag zijn leerkrachten niet altijd direct bereikbaar 
omdat zij in hun klas met kinderen aan het werk zijn. 
 
U kunt altijd een bericht in Parro of een mail sturen aan de leerkracht. En 
leerkrachten zijn telefonisch bereikbaar vanaf een half uur na schooltijd. De 
school is de gehele dag bereikbaar via ons telefoonnummer 0413-319944. 
 
 

Silvy Arts 
directeur 

 
sarts@verdi.nl 

Anke van Heerebeek 
Teamcoördinator 

 
avheerebeek@verdi.nl 

Judith van den Boom 
Intern begeleider  

 
jvdboom@verdi.nl 

Samantha Jongman 
Intern begeleider 

 
sjongman@verdi.nl 

Mirjam Geelkerken 
groep 1 

mvgeelkerken@verdi.nl 

Yvonne Dortmans 
groep 1 

ydortmans@verdi.nl 

Brigitte van Zuylen 
groep 1-2a 

 
bvzuylen@verdi.nl 

Mayke Aarts 
groep 1-2b  

 
maarts@verdi.nl 

Esther Bongers 
groep 1-2b 

 
evdhaterd@verdi.nl 

Saskia Emonds 
groep 3 

 
semonds@verdi.nl 

Hilde van Dijk 
groep 3 

 
hvdijk@verdi.nl 

Dieuwke van Petersen 
groep 4a 

 
djonk@verdi.nl 

Kim de Man 
groep 4a en bouwcoördinator 
onderbouw 

kdman@verdi.nl  
 

Lizzy Abrahams 
groep 4b 

labrahams@verdi.nl 

Ine van Rossum 
groep 5a 

ivdbroek@verdi.nl 

Annelijn van der Steen 
groep 5b 

avdsteen@verdi.nl 
 

Willemijn Vulders 
groep 6 

 
wvulders@verdi.nl  

Hilde van Rooij 
groep 6 

hvermeulen@verdi.nl 

Wendy de Koning 
groep 6-7 

 
wdkoning@verdi.nl 

Meggie van Lent 
groep 7 en bouwcoördinator 
bovenbouw 

mvlent@verdi.nl 
 

Frank Holthuizen 
groep 8a 

 
fholthuizen@verdi.nl 

Fenny Goudman 
groep 8b 

 
fgoudman@verdi.nl 

Marieke Emons 
groep 8b 

 
mgeurts@verdi.nl 

Morgana Schuurmans  
groep 1 (vanaf januari) 

mstoots@verdi.nl 
 

Maaike de Bekker 
ondersteuning diverse groepen 
groep 1 (vanaf januari) 

 

Ingrid Vossen 
administratie 

 
ivdham@verdi.nl 

Gerard van der Locht 
conciërge 

 
gvdlocht@verdi.nl 

 
 
 
  

mailto:ven@verdi.nl
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De Ouderraad van onze school  
De ouderraad verzorgt de organisatie, financiering en hulp bij activiteiten 
die voor alle kinderen van onze school worden georganiseerd, bijvoorbeeld 
het sinterklaas- en kerstfeest, carnaval, sponsorloop en Koningsspelen. 
Daarnaast verleent de raad medewerking aan o.a.open dagen. Bij 
vergaderingen van de ouderraad is altijd een afgevaardigde van de school 
aanwezig. Vragen of problemen kunnen dan direct besproken worden. 
 
  

Rol / Email adres 

Vacant  Voorzitter 
 
orve@verdi.nl 

Saskia Delfos  Secretaris 

Annemarie Loots  Penningmeester 
 

Daniëlle Janse Lid 

Dieuwke van Petersen Lid 

Hanneke Post Lid 

Susan van Veghel Lid 

Kim v.d. Broek Lid 

Michiel Janssen Lid 

Juul v.d. Lingen Lid 

Linda v.d. Oetelaar Lid 

Shahaila Emelina Lid 

Jureanne Djojoatmo Lid 

Esther Bongers Namens het team 

 
 
Medezeggenschapsraad: GMR en MR  
Medezeggenschap is binnen Verdi basisonderwijs georganiseerd op 
school in de Medezeggenschapsraad (MR) en Verdi 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. Voor verdere informatie zie 
de schoolgids en website. Hieronder het actuele overzicht van de MR-
leden van onze school: 
 

Oudergeleding    

Voorzitter: Dirk van Asseldonk mrve@verdi.nl  

Leden: Iwan van der Heijden  

 Koen van Helmond  

Personeels 
geleding 

  

 Wendy de Koning  

 Saskia Emonds  

 Frank Holthuizen  

 
Ziekmelding, leerplicht en vakantie 
Als uw kind ziek is of bij ander schoolverzuim (medische afspraken e.d.) 
worden wij graag zo snel mogelijk, liefst vooraf op de hoogte gesteld. Bij 
voorkeur via de ouder-communicatie app Parro, lukt dit onverhoopt niet 
dan is er vanaf 8.00 uur is iemand op school aanwezig, om de ziekmelding 
aan te nemen op het centrale nummer: 0413-319944  
Voor extra verlof, vrijstelling, schorsing, verwijdering etc. worden de regels 
gehanteerd die gegeven worden in "De wegwijzer Uitvoering Leerplichtwet" 
Ongeoorloofd schoolverzuim moeten wij doorgeven aan de leerplicht-
ambtenaar. Extra verlof moet schriftelijk bij de directie aangevraagd 
worden. Extra verlof op het einde van het schooljaar wordt niet 
gegeven.   
 
Materiaalgebruik 
Vanaf groep 3 krijgen de kinderen voor hun hele schoolloopbaan een 
schaar, een liniaal en een setje kleurpotloden. De kinderen krijgen 
daarnaast van school ook een etui. Andere persoonlijke spullen zijn niet 
toegestaan. Vanaf groep 3 krijgen de kinderen bij diverse vakgebieden 
werkboekjes om in te werken. Bij kwijtraken of vernieling wordt hiervoor 
een vergoeding gevraagd. 
 
 

mailto:ven@verdi.nl
mailto:mrve@verdi.nl
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Internet/sociale media 
De computer neemt een steeds belangrijkere en niet meer weg te denken 
plaats in, in onze huidige samenleving. Wij vinden het belangrijk dat 
kinderen al vroeg in aanraking komen met de digitale (leer-) middelen. Op 
speelse wijze werken de kinderen in groep 1 en 2 met een tablet, met 
name via het programma behorend bij ‘Kleuterplein’. Een Chromebook is 
een ideaal instrument om op individueel niveau te kunnen differentiëren. 
Chromebooks worden structureel ingezet in verschillende lessen. Daarom 
heeft elke leerling vanaf groep 3 een eigen Chromebook. Om een veilig 
gebruik van de computer te garanderen, zijn afspraken gemaakt. 
In elk klaslokaal hangt een digibord. Dit biedt veel mogelijkheden. In de 
lessen kan hiermee op een eenvoudige manier gebruik gemaakt worden 
digitale lessen, websites, software, filmpjes, muziekfragmenten, 
interactieve teksten en presentaties.   
 
Onze school is te vinden op facebook en twitter. Op deze plekken willen we 
bereikbaar zijn voor nieuwe gezinnen. Dit kanaal gebruiken we niet als 
informatiekanaal aan ouders.  
 
Gebruik mobiele telefoon 
Kinderen nemen in principe geen mobiele telefoon mee naar school. 
Uitzonderingen worden besproken met de leerkracht. De mobiele telefoons 
worden onder schooltijd bewaard door de leerkrachten. 
 
Bijzondere activiteiten 
Er zijn gedurende dit schooljaar weer diverse activiteiten gepland  zoals 
sponsorloop, Koningsspelen, klassenfeesten, kleuterfeestdag en schoolreis 
en het schoolkamp, ze staan vermeld op deze kalender.  
 
Verkeer  
Onze school heeft een BVL-keurmerk: het Brabants 
VerkeersveiligheidsLabel. Dit betekent dat we aantoonbaar werk maken 
van de verkeerveiligheid rondom de school en van het verkeersonderwijs in 
de school. In alle groepen wordt aandacht gegeven aan de 
verkeersopvoeding middels methodes. De BVL-werkgroep initieert 
projecten zoals de fietsenkeuring, snelheidscontrole en dode hoek project. 
In groep 7 doen kinderen hun verkeersexamen. Dit examen bestaat uit 
zowel een theoretisch als een praktisch deel, waarbij we van de ouders  

 
verwachten dat zij het examenparcours met hun kind oefenen. ANWB-
Streetwise bezoekt jaarlijks onze basisschool. De kinderen van de groepen 
2, 4, 6 en 8 gaan de praktisch aan de slag met bijv. oversteken, de remweg 
van een auto en een fietsvaardigheidsparcours. Meer informatie over deze 
activiteit kunt u vinden op www.anwb.nl/verkeer/streetwise.  
 
Kinderen die dicht bij school wonen, worden dringend geadviseerd te voet 
te komen. Mocht u toch met de fiets komen; Vertel uw kind(eren) dat de 
fiets geplaatst moet worden tussen de fietsbeugels en zorg ervoor dat 
fietsen en andere vervoersmiddelen goed op slot staan. Op de speelplaats 
mag niet gefietst worden vanwege de veiligheid. De school kan niet 
aansprakelijk worden gesteld voor beschadiging en/of diefstal van de fiets 
van uw kind.   
Soms moeten de kinderen de fiets meebrengen voor een excursie. Dit 
wordt dan door de groepsleerkracht op tijd aangegeven. Op school zijn 
afspraken gemaakt over het fietsen naar een excursie. U kunt deze lezen 
op de website van de school (https://bsven.verdi.nl/) onder het tabblad 
ouders - documenten.  
Wij willen u nadrukkelijk verzoeken de auto zo min mogelijk te gebruiken 
om uw kind(eren) naar school te brengen. Mocht u toch met de auto 
komen, dan verzoeken we u om in de daarvoor bestemde parkeervakken 
te parkeren en i.v.m. de veiligheid niet in de berm te parkeren.   
 
Verloren en gevonden voorwerpen 
Regelmatig blijven er voorwerpen of kleding in de school achter. Gevonden 
kleding wordt verzameld in het halletje voor de kleedkamers, overige 
voorwerpen worden verzameld bij de conciërge. Deze bewaart de spullen 
maximaal een maand. Regelmatig organiseert de school een moment om 
te kijken naar alle gevonden voorwerpen en kleding. De kijkmomenten 
worden tijdig aangekondigd. Na ieder kijkmoment worden de spullen 
meegegeven aan het goede doel of worden ze weggegooid. 
 
 
 
 
 
 

mailto:ven@verdi.nl
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Speelplaats 
Om plezierig en fijn te spelen op de speelplaats zijn er enkele school brede 
afspraken gemaakt: 
- We spelen op het speelplein en nergens anders; 
- Kinderen gaan alleen met toestemming van een surveillant naar 

binnen; 
- Op de speelplaats wordt niet gefietst, de fietsen worden tussen de 

fietsbeugels geplaatst en er wordt niet gespeeld bij de fietsen; 
- Skeelers, steppen, (wave)boarden, heelys zijn toegestaan als 

vervoermiddel, niet als speelmateriaal; Dit speelmateriaal wordt 
buiten geparkeerd, graag goed op slot zetten.  

- Op onze speelplaats gaan we plezierig met elkaar om te gaan. We 
helpen elkaar om ruzie te voorkomen. Er wordt verwacht dat 
kinderen luisteren naar de surveillanten.  

- We zorgen er samen voor dat de speelplaats schoon blijft.   
 
 
Ontruimingsplan 
Basisschool ’t Ven beschikt over een ontruimingsplan. In dit plan, dat vier 
keer per jaar aangekondigd of onaangekondigd geoefend wordt,  
staat beschreven hoe te handelen bij calamiteiten zoals brand, een 
ongeluk of bommelding. Uitgangspunt van het plan is om binnen enkele 
minuten het gebouw te kunnen ontruimen en hulp te bieden totdat externe 
hulpverleners ter plaatse zijn. 
 
Via sociale media zoals whatsapp, facebook of twitter gaan 
nieuwsberichten razendsnel  de wereld over. Indien basisschool ’t Ven in 
aanraking komt met brand, een ongeluk of bommelding is niet te 
voorkomen dat u via de sociale media snel op de hoogte bent. Wij kunnen 
ons voorstellen dat u bij een dergelijke berichtgeving bezorgd bent over het 
welzijn van uw kind(eren). Wij verzoeken u echter dringend niet naar het 
gebouw of de omgeving te komen, zodat externe hulpdiensten goed 
toegang hebben tot de school en de schoolomgeving. Om te voorkomen 
dat het telefoonnet overbelast raakt, verzoeken wij u ook dringend om geen 
contact met school op te nemen. 
In geval van een calamiteit, waarbij het gebouw ontruimd dient te worden, 
wordt door de BHV-ers (al onze leerkrachten zijn hiervoor opgeleid) een 
aantal maal gecontroleerd of alle leerlingen veilig op de verzamelplek zijn.  

 
Aan de hand van de ernst van de situatie wordt door directie en BHV-ers 
besloten om al dan niet over te gaan tot het naar huis sturen van 
leerlingen. Mocht dit het geval zijn dan zal de groepsleerkracht hiervoor  
contact met u opnemen. Na het contact met de leerkracht kunt u naar de 
doorgegeven plek komen om uw kind(eren) op te halen. Belangrijk is om 
uw kind niet ongevraagd mee te nemen, maar dit te melden bij de 
groepsleerkracht, zodat er overzicht blijft t.a.v. de veiligheid van alle 
kinderen. 
 
Hoofdluiscontrole 
Na een vakantie worden de kinderen door enkele ouders gecontroleerd op 
hoofdluis. U wordt door de eigen leerkracht op de hoogte gesteld, als er 
hoofdluis bij uw kind gevonden zijn.  
Wordt er hoofdluis geconstateerd in een groep, dan worden de ouders van 
die groep geïnformeerd via Parro.  
 
Bewegingsonderwijs groepen 1 en 2  
De gymlessen voor de kinderen van groep 1 en 2 worden gegeven in de 
speelzaal van de school. Hiervoor heeft elk kind een paar gymschoenen 
nodig. Het liefst gymschoenen zonder veters en met een rubberen zool. 
Graag voorzien van naam! De gymschoenen worden op school bewaard, 
zodat ze er steeds over kunnen beschikken. 
 
Bewegingsonderwijs groep 3 t/m 8         
Tijdens de bewegingslessen mogen de kinderen geen ringen, armbanden, 
halskettingen, horloges, e.d. dragen, dat is te gevaarlijk.  
De gymkleding bestaat uit gymschoenen, T-shirt en een korte broek Wilt u 
s.v.p. overal de naam van uw kind in zetten? Dan kunnen we de 
gevonden voorwerpen weer teruggeven. We hanteren we de regel dat de 
kinderen vanaf groep 5 na iedere gymles douchen. De kinderen uit de 
bovenbouw mogen na afloop van de gymles een deo-roller gebruiken. 
 
Schoolbibliotheek 
In 2022 hebben we een schoolbibliotheek geopend. We vinden het 
belangrijk dat kinderen veel boeken lezen tijdens hun schoolloopbaan. We 
besteden hier in alle groepen expliciet aandacht voor tijdens de leeslessen 
middels de LIST-methodiek. Om mogelijk te maken dat kinderen boeken uit 

mailto:ven@verdi.nl
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verschillende genres lezen hebben we een bibliotheek en bijbehorend 
uitleensysteem in onze school. Op verschillende momenten in de week 
kunnen de kinderen hier zelfstandig en onder begeleiding van leerkrachten 
en ouders een boek lenen.  
 
Daarnaast is het  altijd mogelijk om een abonnement af te sluiten bij de 
“gewone” bibliotheek. Het abonnement van de bibliotheek is gratis voor 
iedereen tot en met 17 jaar. Je betaalt alleen eenmalig € 2,50 inschrijfgeld.  
www.bibliotheekveghel.nl 
 
Instroomdagen kleuters 
Voordat de kinderen 4 jaar worden mogen ze bij ons 5 dagdelen komen  
wennen. De eerste schooldag na de vierde verjaardag mogen de kinderen 
hele dagen naar school. Met uitzondering van leerlingen die tussen de start 
van het schooljaar en vóór 1 oktober jarig zijn, zij mogen bij aanvang van 
het schooljaar starten.  
Er kan in overleg met de ouders gekozen worden voor een andere 
instroomdatum of -tijd. Eventueel kan er ook overleg plaatsvinden over het 
opstarten met halve dagen. 
 
Aanmelding, open dag en open avond   
Eind januari/begin februari van elk jaar kunnen ouders hun kinderen, die in 
het komende schooljaar 4 jaar worden, aanmelden bij de basisschool. We 
houden een open dag op 25 januari 2023 (van 8.45 -12.00 uur).  
 
NB: er is door het jaar heen altijd de mogelijkheid om aan te melden 
of een afspraak te maken voor een rondleiding en/of een gesprek. 
Neem contact op met Anke van Heerbeek (avheerebeek@verdi.nl) 
 
SPV Peuterspeelzaal  
Peuterspeelzaal ’t Ven is gevestigd in ons gebouw en peuterspeelzaal ‘t 
Kikkertje is gevestigd op 100 meter afstand van onze school. Kinderen van 
2 jaar en 3 maanden tot 4 jaar zijn van harte welkom. Meer informatie kunt 
u vinden op spv.verdi.nl.   
 
 
 
 

Buitenschoolse opvang 
De school heeft de verplichting om aan ouders een mogelijkheid tot 
buitenschoolse opvang aan te bieden. Omdat we op onze school op dit 
moment nog geen ruimte hebben om BSO te realiseren, zijn we afhankelijk 
van aanbieders die buiten de school de kinderen opvangen. Wij adviseren 
u als u kinderopvang nodig heeft dit aan te vragen bij  onderstaande 
organisaties, natuurlijk staat het u vrij voor een andere te kiezen. We zijn in 
overleg met opvangorganisaties op BSO opvang in de school te realiseren.  
 
Kinderopvang Humankind 
Regiokantoor Oostbrabant 
Helvoirtseweg 9 
5261 CA Vught 
073-7119400 
website: www.humankind.nl 
 
BSO Bliksemburcht 
Moerven 323 
5464 PG Veghel 
0413-418381 
website: www.humankind.nl 
 
BSO de Bogiburcht 
Moerven 308 
5464 PG Veghel 
0413-353352 
website: www.humankind.nl 
 
BSO Ridderburcht 
Vlasven 92 
5464 PN Veghel 
0413-376537 
website: www.humankind.nl 
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Kinderopvang ’t Kroontje 
Prins Willem Alexander Sportpark 3 
5461 XL Veghel 
Tel. 0413-310415 (kantoor) 
www.kroontjeveghel.nl 
 
BSO het Snuitje 
Middegaal 26 
5461 XD Veghel 
Tel 06 21613773 
Website: www.kdvhetsnuitje.nl  
 
BSO Partou de Pionier 
Lookveld 1 
5467 KE Veghel 
Tel 0413-728100 
Website: www.partou.nl 
 
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  
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Augustus 2022 
MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG 

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 31  
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September 2022 
MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG 

1 2 3 4 

       

5 6 7 8 9 10 11 

Start schooljaar! 
Ankerweken       

12 13 14 15 16 17 18 
Ankerweek   
Start thema 
Maatschappij 
Leskist Middeleeuwse 
stad gr 5a-5b-6-6-7       

19 20 21 22 23 24 25 

OR-vergadering Prinsjesdag 
13.00-14.15 uur Kind-
oudermiddag   Teamdag leerlingen vrij   

26 27 28 29 30   

 Ouderkring groep 7      
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Oktober 2022 
MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG 

     1 2 

        

3 4 
5 Verdi onderwijsdag 

Leerlingen vrij 6 7 8 9 

Leskist Middeleeuwse 
stad gr 5a-5b-6-6-7 Dierendag 

Dag van de Leraar 
Kinderboekenweek t/m 
16-10  Dreutelpad   

10 11 12 13 14 15 16 

 voortgangsgesprekken Verdi academy voortgangsgesprekken Dreutelpad (reserve)   

17 18 19 20 21 22 23 

Ouderkring gr 8  
19.30 uur  voortgangsgesprekken  Bag2School 

Portfolio mee naar huis 
Leerlingen om 12.30 vrij   

24 25 26 27 28 29 30 

Herfstvakantie!      Wintertijd 
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November 2022 

MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG 

31 okt 1 2 3 4 5 6 

Naar school! 
Ankerweek       

7 8 9 10 11 12 13 

Ankerweek mediawijs     Sinterklaas in Nederland  

14 15 16 17 18 19 20 

Start thema 
communicatie   OR-vergadering    

21 22 23 24 25 26 27 

    
Voorstelling Rhythmix gr 
7-8a-8b   

28 29 30     
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December 2022 
MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG 

   1 2 3 4 

       

5 6 7 8 9 10 11 

Sinterklaas op school Teamdag leerlingen vrij      

12 13 14 15 16 17 18 

       

19 20 21 22 23 24 25 

  Kerstmarkt 
 
Portfolio mee naar huis 

Kerstontbijt 
Leerlingen om 12.30 vrij  Eerste kerstdag 

26 27 28 29 30 31 1 

Kerstvakantie       
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Januari 2023 

MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG 

2 3 4 5 6 7 8 

       

9 10 11 12 13 14 15 

Ankerweek 
Voorstelling Oorsprong 
gr 5a-5b-6-6-7      

16 17 18 19 20 21 22 

OR-vergadering       

23 24 25 26 27 28 29 

       

30 31      
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Februari 2023 
MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG 

  1 2 3 4 5 

       

6 7 8 9 10 11 12 

       

13 14 15 16 17 18 19 
 
 

 
Valentijnsdag! 
 

   
Carnaval op school 
Leerlingen om 12.30 vrij 

 
Kinderoptocht Kuussegat 

 

20 21 22 23 24 25 26 

Voorjaarsvakantie!       

27 28      
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Maart 2023 
MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG 

  1 2 3 4 5 

  
De Driedaagse gr 2b-1-
2a-1b-3-4b-4a  

 
 
Portfolio mee naar huis   

6 7 8 9 10 11 12 
Ankerweek 
Voorstelling Koning 
Quast gr 6-7-7 

Voorstelling Koning 
Quast gr 8a-8b 

Teamdag leerlingen vrij 
voortgangsgesprekken     

13 14 15 16 17 18 19 

Start thema Groei en 
leven voortgangsgesprekken  voortgangsgesprekken    

20 21 22 23 24 25 26 

  Bag2School    Zomertijd 

27 28 29 30 31   

    Dreutelpad   
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April 2023 
MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG 

     1 2 

       

3 4 5 6 7 8 9 

  Paaseitjes zoeken Brood delen 
Goede vrijdag 
Dreutelpad reservedatum  Eerste paasdag 

10 11 12 13 14 15 16 

Tweede Paasdag Teamdag leerlingen vrij      

17 18 19 20 21 22 23 

   Portfolio mee naar huis 

Koningsspelen 
sponsorloop 
Leerlingen om 12.30 vrij   

24 25 26 27 28 29 30 

Meivakantie   Koningsdag    

mailto:ven@verdi.nl


  
 
 Basisschool  ‘t Ven • telefoonnummer 0413-319944  • emailadres: ven@verdi.nl                                        

 
  

Mei 2023 

MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG 

1 2 3 4 5 6 7 

   Dodenherdenking Bevrijdingsdag   

8 9 10 11 12 13 14 

Ankerweek 
Lentekriebels    

13.00-14.15 uur 
Kind-oudermiddag   Moederdag 

15 16 17 18 19 20 21 

Schoolfotograaf 
Lentekriebels Schoolfotograaf 

 
Ven-feestdag  Hemelvaartsdag Vrije dag   

22 23 24 25 26 27 28 
Start thema Kunst en 
bouwen 
Verderkijken/doordenken 
groepen 1 t/m 8 
OR-vergadering      Eerste Pinksterdag 

29 30 31     

Tweede Pinksterdag       
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Juni 2023 
MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG 

   1 2 3 4 

       

5 6 7 8 9 10 11 

       

12 13 14 15 16 17 18 

 Avond 4-daagse Avond 4-daagse Avond 4-daagse Avond 4-daagse  Vaderdag 

19 20 21 22 23 24 25 

   
Schoolreis en 
kleuterfeestdag    

26 27 28 29 30    

   
Portfolio mee naar huis 
OR-vergadering Teamdag, leerlingen vrij   
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Juli 2023 
MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG 

3 4 5 6 7 8 9 

Kamp gr 8 
Kamp gr 8 
OR + MR vergadering 

voortgangsgesprekken 
Kamp gr 8 

voortgangsgesprekken 
Kamp gr 8    

10 11 12 13 14 15 16 

 
Uitwisselmiddag ‘t Ven 
nieuwe groep    

Slotviering 
Leerlingen om 12.30 vrij   

17 18 19 20 21 22 23 

Start zomervakantie       

24 25 26 27 28 29 30 

       

31       

      
Start nieuw schooljaar: 
28 augustus 2023 
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