
Jaarkalender 2021-2022 



Een nieuw schooljaar, een ‘nieuwe’ school en een nieuwe kalender! 
 
Aan het begin van het nieuwe schooljaar wil iedereen natuurlijk precies weten wat het jaar gaat brengen. Hoe is de indeling van de groepen? Wie staat voor welke klas? 
Wanneer zijn er studiedagen en wanneer beginnen de vakanties? Hoe zit het met overblijven en hoe is de buitenschoolse opvang geregeld? Dingen die iedere ouder wil 
weten. Deze jaarkalender geeft antwoord op al dit soort vragen. 
Iedere maand vindt u een overzicht van activiteiten op onze school. We proberen ons aan deze data en tijden te houden. Toch ontkomen we er soms niet aan om dingen 
te wijzigen. We maken daarvan melding in onze nieuwsbrief, die één keer in de twee weken per e-mail wordt verzonden. Ook worden veranderingen op onze website 
gecommuniceerd en beschikt iedere groep over social schools.  
 
In de jaarkalender kunt u bovendien lezen dat we een moderne en open school zijn, waar ieder welkom!. Een school waar we samen een stevige basis leggen voor later. 
We leren samen, we spelen samen en we leven samen. Alles is erop gericht om het maximale te halen uit het talent van uw kind. 
 
Meer informatie vindt u op onze website: www.cbsdeverbinding.com 

 
 
Namens het team, 
 
Mirjam Schweppe 
Directeur 
 
Basisschool De Verbinding 
Petersburg 56,  
1393 PT Nigtevecht 
0294-251782 
www.cbsdeverbinding.com 
info.deverbinding@vechtstreekenvenen.nl 

http://www.flambouw.com
http://www.flambouw.com
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Aanmelden nieuwe leerlingen 
 
Ieder kind is welkom op onze school. Ouders en kind(eren) nodigen we graag uit voor een kennismakingsgesprek met de directeur en een bezoek aan onze school.  
Tijdens deze kennismaking krijgt u informatie over de school en kunt u zelf uw vragen stellen. Daarnaast geven we een uitgebreide rondleiding. Voorafgaand aan het 
kennismakingsgesprek ontvangt u een informatiepakket inclusief inschrijfformulier.  
Vlak voordat uw kind 4 jaar wordt nemen we contact met u op en maken we afspraken over hoe uw kind het best in kan stromen. Ook kinderen die van een andere 
school komen zijn van harte welkom. Na het kennismakingsgesprek, de informatieverzameling en de contacten met de ‘oude’ school kan uw kind kennis komen 
maken in de nieuwe groep.  
 
Wilt u meer weten? Loop gerust bij ons binnen. 
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 Onze missie: Elk kind is even belangrijk  
 
Wij vertalen dit naar de volgende visie: 
 
Levensbeschouwelijk: 

• Door een veilige leer- en leefomgeving te bieden willen we de kinderen begeleiden en ondersteunen in hun eigen ontwikkeling. We werken vanuit 
Christelijke normen en waarden. 

• Onze school staat open voor iedereen. 
 
Onderwijskundig: 

• Wij willen ieder kind uitdagen en stimuleren om zelfstandig zijn/haar mogelijkheden te ontwikkelen. 

• Wij streven naar een doorgaande leerlijn van groep 1 tot en met groep 8. 

• Wij gaan uit van verschillen tussen kinderen en proberen aan die verschillen tegemoet te komen. 

• Wij bevorderen zelfstandigheid, eigen verantwoordelijkheid en samenwerken. 

• Wij zijn een lerende school, dus steeds in ontwikkeling. 

• Wij stellen duidelijke grenzen en zijn consequent. 

• Wij helpen kinderen zich in de breedte te ontwikkelen en zich voor te bereiden op de middelbare school. 
 
Pedagogisch: 

Wij zijn een ‘Vreedzame School’. Wij ontwikkelen de sociale vaardigheden van onze kinderen onder andere door het gebruik van die methode.  
Wij leren kinderen zich verantwoordelijk te voelen voor zichzelf en hun omgeving. Daarvoor gebruiken we de groep en de school als oefenplaats. Kinderen 
maken deel uit van de groep/school en leveren daar een bijdrage aan. 
We werken met leerlingmediatoren. Bij een conflict bemiddelen zij tussen leerlingen en zoeken samen naar een win-win oplossing. 

 
 
Organisatorisch: 

• Wij hechten waarde aan een goed overleg met ouders, kinderen en andere betrokkenen. 

• We werken met klassenregels, die samen met de kinderen tot stand zijn gekomen. 

• We voeren ‘presenteer je kind gesprekken’. 
 
De Verbinding maakt samen met 16 andere scholen deel uit van de stichting Vechtstreek en Venen. Het doel van de samenwerking is: ondersteuning en 
samenwerking in de organisatie, meer kansen op personeelsgebied en het delen van kennis in de breedste zin. De eigen identiteit van onze school blijft zo 
bewaard. 
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 Vechtstreek en Venen 
Onze school maakt deel uit van stichting ‘Vechtstreek en Venen’. De stichting bestaat sinds 1 maart 1999. Onder dit bestuur vallen de volgende scholen:   

• CNS Abcoude (Abcoude); Ichtusschool (Baambrugge);  

• De Schepershoek en de Bijenschans (Breukelen);  

• Podium (Loenen aan de Vecht);  

• Klaroen, Het Kompas (locatie Bolensteinsestraat en locatie Buitenweg), De Zilvermaan (locatie Bloemstede en locatie Fazantenkamp),J.C. van der 
Walschool  (Maarssen);  

• De Fontein (Mijdrecht);  

• De Verbinding (Nigtevecht);  

• Klaroen (Tienhoven);  

• ‘t Kompas (Westbroek);  

• Kids College (Wilnis).  

De missie van de stichting is de volgende: “Ieder kind is waardevol en staat bij ons centraal. De scholen van Vechtstreek + Venen zijn in hun wijk, dorp of regio het 
middelpunt voor de ontwikkeling van kinderen tot en met 12 jaar. Elke leerling ontdekt en ontwikkelt zijn talenten op cognitief, sociaal en creatief gebied. Om brede 
talentontwikkeling te kunnen realiseren gaan we actief een professionele verbinding aan met ouders, leerkrachten en omgeving. Daarbij is onze Christelijke identiteit de 
basis.”  

Ook in de visie van de stichting staat talentontwikkeling centraal: “In 2023 bieden wij een innovatieve en inspirerende omgeving voor alle leerlingen en haar 
medewerkers. Ons toekomstgericht onderwijs en de daarop aangesloten opvang is gericht op de veranderende maatschappij en goed burgerschap. Vanuit deze 
leeromgeving kunnen kinderen op verschillende manieren werken aan talentontwikkeling op cognitief, sociaal en creatief gebied. Bij Vechtstreek + Venen werken 
professionals die met passie en intuïtie kinderen zelf laten ontdekken hoe zij zo optimaal mogelijk leren. Samen met strategische partners zorgen wij goed en inspirerend 
onderwijs.”     

Al onze ouders zijn optimaal betrokken en daarmee onze ambassadeurs. Gezamenlijk vormen de scholen van Vechtstreek + Venen een krachtige, proactieve en 
inspirerende leergemeenschap. Elke school profileert zich vanuit de eigen ambitie op specifieke ontwikkelgebieden. Wij geven betekenis aan de christelijke waarden in de 
wereld van nu.  

 Elk kind is anders 
 
Het ene kind heeft meer tijd nodig om zich iets eigen te maken dan het andere. Ons onderwijs is erop gericht zoveel mogelijk rekening te houden met verschillen tussen 
kinderen, in de uitleg en verwerking van de leerstof. Dit handelingsgericht werken betekent voor ons in de praktijk: 

• Binnen de groep werken op 3 niveaus. 

• Uitgaan van wat een kind al kan en daarop voortbouwen. 

• Doelgericht samenwerken in groepen. 

• Optimale samenwerking tussen ouders en school, met duidelijke verwachtingen over en weer. 

• Heldere systematiek: een groepsplan op basis van gegevens van de groep kinderen, waardoor we kunnen bekijken wat onze kinderen nodig hebben. 

• Het voeren van kind- en ouder/kindgesprekken. 
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 Samenwerkingsverband 
Onze school is samen met 72 andere basisscholen en een school voor speciaal basisonderwijs (SBO) aangesloten bij Stichting Passenderwijs (samenwerkingsverband 
primair onderwijs binnen de regio Breukelen, Maarssen en Woerden). Samen proberen wij te voldoen aan de onderwijsbehoefte van onze leerlingen. Het 
Samenwerkingsverband biedt de school ondersteuning bij leerlingen met specifieke hulpvragen. Binnen Passend Onderwijs heeft het samenwerkingsverband de 
wettelijke taak een ondersteuningsplan vast te stellen en uit te voeren. In dit plan staat op welke wijze het samenwerkingsverband voor alle kinderen een passende plek 
in het onderwijs wil realiseren. Passenderwijs heeft dan ook als missie ‘Voor elk kind een passend aanbod’. Passenderwijs ziet het als haar maatschappelijke opdracht 
om in samenwerking met ouders en ketenpartners (speciaal onderwijs, gemeenten, jeugdhulpverlening etc.) kinderen voor te bereiden op een actieve, zelfstandige 
deelname aan de maatschappij. Vanuit haar kernwaarden en de wettelijke opdracht biedt Passenderwijs ondersteuning aan alle basisscholen binnen de regio. Leidend 
hierin is de onderwijsbehoefte van het kind.   

Voor kinderen met een complexe en/of intensieve onderwijsbehoefte is extra ondersteuning in de vorm van arrangementen ontwikkeld. Passenderwijs beoogt met de 
flexibele inzet van deze arrangementen een passend aanbod voor elk kind te kunnen realiseren. Hierbij staat niet de vraag ‘Wat heeft dit kind?’, maar ‘Wat heeft dit kind 
nodig?’ centraal. De ondersteuning wordt geboden door het Regioteam, waarin Begeleiders Passend Onderwijs werken, met diverse expertise vanuit diverse 
achtergronden. Naast het bieden van ondersteuning op kind- en groepsniveau is Passenderwijs een netwerkorganisatie, waar kennisdeling centraal staat.   

Methodes   

Godsdienst onderwijs  Trefwoord  

Taal  Taal op Maat  

Spelling  Spelling op Maat 

Rekenen Getal & ruimte junior 

Geschiedenis Wijzer! geschiedenis  

Aardrijkskunde Wijzer! aardrijkskunde  

Natuur Wijzer! natuur 

Aanvankelijk lezen Veilig leren lezen kim-versie  

Technisch lezen  Estafette 3 

Begrijpend lezen  Estafette 3 

Voorbereidend lezen en rekenen Schatkist en kleuteruniversiteit 

Muziek 123Zing 

Engels (alle groepen) Take it easy 

Sociaal-emotionele ontwikkeling De Vreedzame school 

Schrijven Pennenstreken 

 Engels vanaf groep 1 
 
Uit onderzoek blijkt dat al jong meertalig opgroeien goed is voor de taalontwikkeling van 
kinderen. Door al vanaf groep 1 met Engels te beginnen leggen we daar de beste basis voor. 
De kinderen krijgen elke week Engelse les. Wij werken sinds 3 jaar met plezier met de 
methode Take it Easy. Native speakers leren de kinderen met deze methode een perfecte 
uitspraak aan. In de jongste groepen gaat het leren van Engels vooral in spel en liedjesvorm, 
wat door kinderen als heel leuk wordt ervaren. Daarnaast merken we dat de kinderen hun 
Engelse woordenschat heel snel uitbreiden en er echt plezier in hebben.  

 Wetenschap en technieklessen 
 
Op onze school geven we aan alle kinderen Wetenschap en Techniekles. Deze lessen zijn 
geïntegreerd in ons totale lesaanbod. Techniek in het basisonderwijs is onmisbaar voor de 
toekomst van onze kinderen. Het wordt steeds duidelijker dat goed techniekonderwijs sterk 
bijdraagt aan talentontwikkeling. Het maakt kinderen nieuwsgierig en creatief, leert ze samen te 
werken, te communiceren, kritisch te zijn en logisch te denken. Het ontwikkelt spelenderwijs 
precies die vaardigheden waar deze tijd van razendsnelle technologische ontwikkelingen om 
vraagt. Op onze school beschikken we over diverse materialen om de wetenschap en 
technieklessen voor elk kind interessant en leerzaam te houden. 
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Het leerorkest 
 
We gaan het vijfde jaar in van een bijzonder en goed lopend project. Het leerorkest is er voor de kinderen van groep 5 en 6.   De opzet van het Leerorkest is dat alle kinderen 
in groep 5 een muziekinstrument leren bespelen door wekelijkse muziekles te krijgen van professionele muziekdocenten, op school, onder schooltijd. Zij leren spelen op de 
gangbare muziekinstrumenten van het symphonie orkest: viool, cello, bugel, trombone, saxofoon en slagwerk. Door de inzet van het leerorkest willen we zoveel mogelijk 
kinderen laten kennismaken met een muziekinstrument en laten ervaren hoe leuk het is om muziek te maken. Om dit project ook de komende jaren voort te kunnen blijven 
zetten is sponsoring nodig, wilt u sponsoren of heeft u ideeën, laat het ons weten!  
 

Sovatraining: extra aandacht voor sociale vaardigheden 
 
Uiteraard besteden de leerkrachten tijdens de lessen ook aandacht aan sociale vaardigheden. Sommige kinderen kunnen op sociaal-emotioneel gebied echter wel wat meer 
hulp gebruiken. Er is via Passenderwijs een mogelijkheid voor extra begeleiding. Als de leerkracht deze begeleiding voor uw kind wenselijk vindt, wordt er contact met u opge-
nomen. 
 

Een eigen bibliotheek voor meer leesplezier 
 
Lezen vinden wij heel belangrijk, daarom beschikken wij over een eigen schoolbibliotheek. Om onze collectie verder te kunnen uitbreiden en actueel te houden zijn wij een 
samenwerking aangegaan met de bibliotheek ‘Angstel Vecht en Venen’. Het uitlenen, inleveren, verlengen en reserveren van boeken gaat via een zelf opgezet digitaal systeem dat 
wordt beheert door vrijwilligers. Kinderen mogen de geleende boeken meenemen naar huis. 
 

Door het inzetten van de bibliotheek op school willen we de kinderen nog meer leesplezier laten beleven om zo tot nog betere lees- en leerprestatie te komen. Vanuit de bibliotheek 

worden we ondersteund door een leesconsulent die samenwerkt met onze leescoördinator Karin van den Broek.  

Een digitale leeromgeving  
De samenleving verandert in hoog tempo. Ons onderwijs moet daarbij aansluiten. Door het op de juiste manier inzetten van beschikbare ICT middelen streven we naar meer 
motivatie, betere leerprestaties en een efficiënter leerproces bij de leerlingen. Op onze school beschikken we over een goed wifi netwerk. We beschikken over ruim 60 mobiele 
devices voor de kinderen, daarnaast maken we in de kleuterklas gebruik van Ipads. Op de ipads en andere mobiele devices zijn al diverse apps en programma’s geïnstalleerd 
zoals: Take it Easy, Veilig Leren Lezen, Kiene Klanken, Prentenboeken, Kidspiano, Flitswoorden. Denk ook aan de educatieve software van Google Apps for Education, 
waaronder de Google Classroom om documenten, huiswerk en foto’s met elkaar te delen. We blijven constant zoeken en kijken naar apps die aansluiten bij leerbehoeftes en 
belevingswereld van onze kinderen. 
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Rapporten 
 
Elk schooljaar starten we met de ‘Presenteer je kind gesprekken’ in week 3 of 4. Om uw kind zo goed mogelijk te kunnen begeleiden, maken we graag gebruik van uw 
kennis over uw kind. Vooraf vult u een vragenlijst in over o.a. de belangstelling van uw kind (hobby’s, sport), wat uw kind makkelijk of juist moeilijk vindt, of u uw kind 
kunt helpen bij het maken en leren van huiswerk, wat u belangrijk vindt bij het leren op school en nog meer. 
Deze informatie helpt ons om verder vorm te geven aan het handelingsgericht werken en zo samen de talenten van uw kind optimaal te benutten. 
 
De twee rapportages (februari en juni/juli) gaan vooral over de cognitieve ontwikkeling van uw kind. (Het mentale proces van het opslaan, verwerken, terughalen en 
toepassen van kennis en informatie.) Hierin nemen wij ook de Cito uitslagen mee. Vanaf januari worden in de groepen de (landelijk genormeerde) Cito toetsen 
afgenomen. 
 
In februari ontvangt u het eerste rapport en een inlegvel met daarop de resultaten van de afgenomen Cito toetsen. De cijfers op het rapport komen tot stand op basis 
van schriftelijk werk in de klas, toetsen die bij de methode horen en, indien van toepassing, methode-onafhankelijke toetsen (Cito).  
Naar aanleiding van dit rapport wordt u uitgenodigd om in een gesprek met één van de leerkrachten van uw kind te spreken over de resultaten.  
 
Eind juni/begin juli krijgen de kinderen hun tweede rapport mee naar huis, wederom na de (Cito) toets periode, om zo tot goede beoordelingen te kunnen komen. Op 
basis van dit rapport wordt u opnieuw in de gelegenheid gesteld met de leerkracht te spreken over de resultaten van uw kind. 

Leerlingvolgsysteem 
Twee keer per jaar (in januari en juni) worden bij alle leerlingen van groep 3 t/m 8 Cito-toetsen afgenomen. De resultaten van deze toetsen worden verwerkt in het 
leerlingvolgsysteem (LVS) en zijn ook terug te vinden op het rapport. Op deze manier kunnen we de ontwikkeling van de kinderen toetsen aan de landelijke norm. 

Cito eindtoets 
Naast de hiervoor genoemde Cito toetsen maakt groep 8 in april de Cito eindtoets. De uitslag wordt aan de kinderen meegegeven in een gesloten envelop. De eindtoets 
wordt afgenomen in april. 
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Extra schoolse- en buitenschoolse activiteiten  

Buurtsportcoach  
Ook dit jaar bieden we weer naschoolse activiteiten aan. Het aanbod is divers. De 
activiteiten worden gegeven door Lotte Horstman, onze buurtsportcoach/
gymdocent, leerkrachten of een extern gediplomeerde docent. Ook ouders kunnen, 
indien zij dat leuk vinden, een workshop aanbieden. Heeft u een leuk idee, of wilt u 
zelf een workshop geven? Deel het gerust, samen kunnen we kijken naar de 
mogelijkheden! 
 

Kunst Centraal en theater 
Kunst Centraal is de provinciale organisatie voor kunst- en cultuureducatie in 
Utrecht. Zij organiseert voor basisscholen in de provincie Utrecht kunst en cultuur 
uitstapjes/projecten. Ook onze school neemt deel aan de activiteiten die zij 
organiseren voor veel scholen binnen Stichtse Vecht. 
Daarnaast besteden we expliciet aandacht aan theaterlessen, waarin vooral het 
spelproces (leren uiten en bewustwording) centraal staat. 
 

NME 
De NME (dienst voor Natuur en Milieu Educatie) werkt samen met de gemeente 
aan een veilige, duurzame en gezonde fysieke leefomgeving voor onze inwoners, 
bedrijven en scholen. Bij de NME kunnen we materialen en leskisten bestellen, 
deelnemen aan excursies en tentoonstellingen bezoeken.  
 

Koningsspelen 
Jaarlijks in april organiseren we in samenwerking met onze oudercommissie de 
koningsspelen. Hoe dat dit jaar vorm gegeven gaat worden, daar hoort u op een 
later tijdstip meer van.  
 

Schoolreisje en schoolkamp 
In mei of juni gaan de kinderen van groep 1-6 op schoolreisje. De oudercommissie 
zoekt jaarlijks een leuke bestemming uit voor de kinderen. De kinderen van groep 7 
en 8 gaan in oktober op kamp. Ook bij deze activiteiten is de hulp van ouders 
gewenst.  Als u dus tijd heeft… 
 

Traktaties 
Een verjaardag is een feestje en daar hoort iets lekkers bij! Gezonde traktaties 
worden op prijs gesteld. Let u er ook op dat de traktaties niet te groot zijn. 
 

Meesters & juffendag 
Elk jaar vieren de leerkrachten hun verjaardagen met elkaar op dezelfde dag. Op 
deze dag is het dus groot feest op school.  
 

Voetbal- en hockeytoernooi 
Het voetbaltoernooi en het hockeytoernooi zijn jaarlijks terugkerende 
evenementen. Alle kinderen van groep 4 t/m 8 kunnen zich hiervoor inschrijven. 
De teams worden begeleid door een ouder. 
 

Voorleeswedstrijd 
Ieder jaar doen de kinderen van groep 7 en 8 mee aan de voorleeswedstrijd. Na 
de voorrondes, die in de eerste helft van het schooljaar worden gehouden op 
school, mag er één kind naar de regionale finale.  
 

Kinderpostzegels  
Al vele jaren doet de school mee aan de kinderpostzegelactie. De kinderen van 
groep 7 en 8 gaan dan met kaarten en zegels op pad.  
 

Klassenouders 
Klassenouders helpen de leerkracht met het organiseren van uitjes, ze zorgen 
o.a.voor vervoer en ze versieren de klas voor de meester- en juffendag. 
Daarnaast kunnen we op ze rekenen als het nodig is. De klassenouder benadert 
daarvoor ook andere ouders. Tijdens de informatieavond wordt er een oproep 
gedaan om je op te geven als klassenouder. Bij veel belangstelling maken we 
een keuze. De klassenouders voor het nieuwe schooljaar worden in de eerste 
nieuwsbrief bekend gemaakt. 
 

Gezond snoepen in de kleine pauze 
Gezond eten is belangrijk voor iedereen, we willen het gezond eten op school 
dan ook stimuleren. Daar hebben we u als ouder bij nodig. Wij willen u daarom 
vragen om uw kind fruit (of groente of iets anders gezonds) mee te geven voor in 
de ‘kleine’ pauze. We merken steeds meer dat dit bij de kleuters heel normaal is, 
maar dat deze gewoonte er in de hogere groep snel af gaat. Dat vinden we 
jammer. Helpt u ons het gezond eten te stimuleren? Komend jaar zullen we extra 
aandacht besteden aan bewegen en gezonde voeding, u hoort er gedurende het 
jaar meer over! 
 

Opvang 
Wilt u gebruik maken van naschoolse opvang dan kunt u daarvoor terecht bij 
kinderopvang Kidswereld. De kinderopvang is kleinschalig opgezet. De groepen 
bestaan uit niet meer dan 18 kinderen en de pedagogische medewerkers zijn 
goed op de hoogte van de achtergrond van de kinderen. Er wordt veel buiten 
gespeeld op het schoolplein waar genoeg uitdaging is. Daarnaast worden er veel 
leuke activiteiten georganiseerd die passen bij de ontwikkeling van de kinderen. 
Voor meer informatie kijk op: www.kinderopvangkidswereld.nl  

http://www.kinderopvangkidswereld.nl
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Relatie ouders-school 
Betrokken ouders maken het verschil 
 
Wij zijn een moderne, lerende school die met haar tijd mee wil gaan. Maar een 
moderne school kan niet zonder betrokken ouders. Ouders die hun kennis 
inbrengen en actief bij de school betrokken zijn. De rol die u - als ouder - op u wilt 
nemen, kunt u zelf invullen. Misschien wilt u kinderen vertellen over uw beroep, 
hen laten zien waar u werkt of ons vergezellen als we een museum bezoeken. 
Gedurende het schooljaar gaan wij u vragen wat u voor onze school kunt en wilt 
betekenen. 
 
Daarnaast horen wij graag wat u van onze school vindt. Bent u tevreden? Dat 
vinden we fijn om te horen. Maar ook als u niet tevreden bent horen we dat graag, 
alleen samen kunnen we het beste onderwijs maken voor uw kind(eren). 

Oudercommissie 
 
De oudercommissie organiseert samen met het team een aantal bijzondere 
activiteiten en feesten, zoals het Pleinfeest, sinterklaas, kerst, paasmaaltijd, 
schoolreisje en meesters & juffendag. 
Naast de jaarlijks terugkerende evenementen, is de oudercommissie betrokken 
bij andere activiteiten in en om de school. De oudercommissie bestaat uit tien 
ouders. Daarnaast heeft één leerkracht zitting in de oudercommissie als 
contactpersoon voor het team en om planning en activiteiten af te stemmen. 
Tijdens de jaarvergadering legt de oudercommissie verantwoording af over de 
activiteiten en bekostiging hiervan. Het geld dat nodig is voor de organisatie van 
deze activiteiten, wordt verkregen uit de jaarlijkse ouderbijdrage. Het richtbedrag 
voor deze vrijwillige bijdrage is € 35,- per kind. Jaarlijks ontvangt u een verzoek 
voor de betaling. Geld voor schoolreisjes en schoolkamp wordt apart geïnd.  
In de ouderraad hebben zitting: 
 
Annemieke Holtmanns en Maartje Benschop  Voorzitters 
Myrian Heerschop en Livia Fokkema v/d Plant Penningmeesters 
 
Lotte Horstman       Teamlid 
Debby Schenkel, Bianca den Hartog, Nikkie  Algemene leden 
Hoenderop, Diana Cornelissen, Leonie van  
Dijk, Dennis Lourens, Liesbeth Ulijn, Petra  
van Tol, Daniëllo Boszhard 

 
 

Medezeggenschapsraad 
Iedere school heeft een Medezeggenschapsraad (MR). Dat is wettelijk verplicht. 
De MR heeft rechten op drie niveaus: 

 

• Instemmingsrecht  
 

• Adviesrecht  
 

• Initiatiefrecht 
 
In feite is de MR het controlerend orgaan van de school. Besluiten van het bestuur 
worden in de meeste gevallen voorafgegaan door een positief advies van de MR. 
Voor ingrijpende zaken, zoals het opzetten van een samenwoonschool, de 
groepsverdeling, de jaarlijkse begroting is de instemming van de MR een 
noodzaak die het bestuur niet naast zich neer kan leggen. 
De MR op onze school telt vier gekozen leden. Twee leden komen uit het 
onderwijzend personeel en twee leden zijn ouders/verzorgers van de leerlingen 
van de school. In 2021-2022 bestaat de MR uit: 

 
Teamgeleding: Renata de Jong en Nora van Noordenne  
Oudergeleding: Merel Overdijk en Liesbeth Lycklama à Nijeholt  
 
Onze school maakt deel uit van de stichting Vechtstreek en Venen.  
Alle ouders die de onderwijskundige, levensbeschouwelijke en financiële zaken 
van de school aan het hart gaan, komen in principe in aanmerking voor een 
functie in de MR. De MR vergaderingen vinden plaats op school. De 
vergaderingen zijn openbaar dus u kunt een MR vergadering als ouder altijd 
bijwonen. De data waarop wordt vergaderd vindt u in deze jaarkalender, op de 
website en in de nieuwsbrief. Meer informatie kunt u krijgen via de voorzitter van 
de MR. 



APRIL 2022 
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Nieuwsbrief 
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Goede vrijdag 
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Koningsspelen  

12:00 uur uit 

23 

Sart meivakantie 

24 
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Groepsverdeling  

Groep Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

1-2A      

1-2B Eveline Eveline Eveline/Nora Nora Nora 

3 Iris Iris/Marjolijn Iris/Marjolijn Iris/Marjolijn Iris 

4 Masha Masha/Wendy Wendy Masha Masha 

 
5 

 
Renata Renata Renata/Jaimy Jaimy Jaimy 

6 Anouk Anouk Els Anouk Anouk 

7-8A Wilma Wilma Karin 
 

Karin 
 

 
Wilma 

 

7-8B Ilona Ilona/Carmen Carmen Ilona Ilona 

Mirjam Schweppe (directeur)    Maandag, dinsdag, woensdag, vrijdag  
Wilmy van Veen (directeur in opleiding)  (Maandag), dinsdag, vrijdag 
Ingeborg van der Voort (IB)   Maandag, dinsdag, woensdag 
Donja Frank (administratief medewerker  Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag 
En onderwijsondersteuner)  
Lotte Horstman (Gymleerkracht en     Alle dagen 
buurtsportcoach) 
Anouk Bon (ICT en docent Wetenschap en   Woensdag 
Techniek) 



MEI 2022 
Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag 
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Verlofaanvraag 
Alleen in bijzondere gevallen heeft uw kind recht op verlof. Bijvoorbeeld bij een familie jubileum of overlijden van een familielid. Het verlof moet schriftelijk worden 
aangevraagd. Zie de website voor het formulier verlofaanvraag. (kopje ouders) 
De regels voor het vragen van extra vrije dagen buiten de schoolvakanties moeten door de directie gehanteerd worden. Zie voor meer informatie onze website. 
 

Extra vrije (studie) dagen: 
Woensdag 15 september, maandag 15 november, woensdag 16 maart, dinsdag 7 juni (ovb), maandag 27 juni 

Vakantierooster 2021-2022  

Herfstvakantie 18 oktober t/m 22 oktober 

Kerstvakantie 24 december t/m 9 januari 

Voorjaarsvakantie 18 februari t/m 27 februari  

Pasen  vrij 15 april  t/m ma 18 april 

Meivakantie 23 april t/m 8 mei  

Hemelvaart do 26 en vrij 27 mei 

Pinksteren ma 6 juni 

Zomervakantie za 16 juli t/m zo 28 augustus  
 

 Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

8:30-9:15 uur Groep 5 Groep 1/2 a Groep 6 Groep 1/2 b 

9:15-10:00 uur Groep  6 Groep 1/2 b Groep 5 Groep 1/2 a 

10:00-10:45 uur Groep  7/8 a Groep 4 Groep  7/8 b Groep 4 

10:45-11:30 uur Groep 7/8 b Groep 3 Groep 7/8 a Groep 3 

Gymrooster 

Schooltijden 
Groep 1-8 
 
Op basisschool De Verbinding werken we met een continurooster. De kinderen gaan elke dag naar school van 8.30 uur tot 14.15 uur. Ze lunchen met de leerkracht op 
school. Voorafgaand of aansluitend hebben zij pauze. Die brengen ze buiten door, onder toezicht van een van de leerkrachten en een vrijwilliger. 



JUNI 2022 
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Basisschool de Verbinding Petersburg 56, 1393 PT Nigtevecht 0294-251782 
info.deverbinding@vechtstreekenvenen.nlwww.cbsdeverbinding com 

stichting Vechtstreek en Venen Schepersweg 6D, 3621 JK Breukelen 0346-264847 
info@vechtstreekenvenen.nl 
www.vechtstreekenvenen.nl 

Adressen  

Diversen  

 
Vragen over onderwijs: 0800-8051 (gratis) 
Klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld: meldpunt vertrouwensinspecteurs  
0900-1113111 (lokaal tarief)  

GGD Midden Nederland  033 4600046 

Schoolarts Jan van den Eeckhout jvandenEeckhout@ggdru.nl 

Verpleegkundige/Doktersassistente Jeannette Ammeraal  

Vertrouwenspersonen V & V De heer Ronald Blokland 
  

Mevr. A. Bogaard 

email: rjblokland@gmail.com  
0346-565244 

email: Anja.bogaard@yahoo.com 
06-15631447 

Vertrouwenspersonen Flambouw Mevr. M. de Grip 
Mevr. M. van Zadelhoff 

 

Leerplichtambtenaar Suzanne Smit 06 20094710/0348 428780 

Inspectie van het onderwijs  info@owinsp.nl 

mailto:Info.flambouw@vechtstreekenvenen.nl
mailto:info@vechtstreekenvenen.nl
mailto:jvandenEeckhout@ggdru.nl
mailto:rjblokland@gmail.com%20
mailto:Anja.bogaard@yahoo.com
mailto:info@owinsp.nl
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Nieuwsbrief 
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Laatste schooldag 
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12 :00  uur uit. 
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Mirjam Schweppe mschweppe@vechtstreekenvenen.nl  Directeur en leerkracht diverse groepen 

Wilmy van Veen wvveen@vechtstreekenvenen.nl Directeur in opleiding 

Ingeborg van der Voort ivandervoort@vechtstreekenvenen.nl Intern begeleider 

Ilona Sandifort isandifort@vechtstreekenvenen.nl Leerkracht groep 7/8B 

Carmen Verstift cverstift@vechtstreekenvenen.nl Leerkracht groep 7/8B 

Wilma van Werkhoven wvwerkhoven@vechtstreekenvenen.nl Leerkracht groep 7/8A 

Karin van den Broek kvdbroek@vechtstreekenvenen.nl Leerkracht groep 7/8A 

Anouk Bon abon@vechtstreekenvenen.nl  Leerkracht groep 6  

Els Gillebaard egillebaard@vechtstreekenvenen.nl Leerkracht groep 6  

Renata de Jong renatadejong@vechtstreekenvenen.nl Leerkracht groep 5 

Jaimy Donkervoort jdonkervoort@vechtstreekenvenen.nl  Leerkracht groep 5 

Masha de Grip mdgrip@vechtstreekenvenen.nl Leerkracht groep 4 

Wendy Blans wblans@vechtstreekenvenen.nl Leerkracht groep 4 

Iris Dekker idekker@vechtstreekenvenen.nl Leerkracht groep 3 

Nora van Noordenne nvnoordenne@vechtstreekenvenen.nl Leerkracht groep 1/2B  

Eveline Klarenbeek eklarenbeek@vechtstreekenvenen.nl Leerkracht groep 1/2B 

    Leerkracht groep 1/2A 

Marjolijn van Zadelhoff rmvzadelhoff@vechtstreekenvenen.nl Onderwijsassistent en kindercoach 

Lotte Horstman lhorstman@vechtstreekenvenen.nl Gymleerkracht en buurtsportcoach 

Donja Frank dfrank@vechtstreekenvenen.nl Administratief medewerker/ onderwijsondersteuner 

Personeel 

mailto:mschweppe@vechtstreekenvenen.nl
mailto:wvveen@vechtstreekenvenen.nl
mailto:ivandervoort@vechtstreekenvenen.nl
mailto:isandifort@vechtstreekenvenen.nl
mailto:cverstift@vechtstreekenvenen.nl
mailto:wvwerkhoven@vechtstreekenvenen.nl
mailto:ecreemer@vechtstreekenvenen.nl
mailto:egillebaard@vechtstreekenvenen.nl
mailto:mkolk@vechtstreekenvenen.nl
mailto:jdonkervoort@vechtstreekenvenen.nl
mailto:dwolters@vechtstreekenvenen.nl
mailto:wblans@vechtstreekenvenen.nl
mailto:nvnoordenne@vechtstreekenvenen.nl
mailto:sminderhout@vechtstreekenvenen.nl
mailto:mvzadelhoff@vechtstreekenvenen.nl
mailto:lhorstman@vechtstreekenvenen.nl
mailto:dfrank@vechtstreekenvenen.nl
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Bedrijfsnaam sponsoren  
Kietje Leefstijlcoaching Christa Schilperoort 
Restaurant Harmsen Olaf Harmsen 
Gebroeders Dalmulder Yuri Dalmulder 
Gaasperdammer Camping Fam Lycklama à Nijeholt 
De Mijdrechtse glashandel; Fam Clement 
Bike totaal Samplonius Ronald Samplonius 
Ten Have installatie bv Fam ten have 
Bosch Hoveniers Ruben Bosch 
Tuinfeest compleet Fam van den Broek 
Heerschop Tandartsen Fam Heerschop 
Hagen Fam Hagen 
Basbouw Bas van der Kroon 
N huisstijl, website, webshop, ICT Nathan Bosch 
Keukenstudio AllRound Remon Boelsma 
Suppen op de vecht Fam van Wijk-Cornelisse 
ProWorks Reclame groep Raymond Vonk 
Aannemersbedrijf Dirk den Hartog Fam den Hartog 

Sponsoren 
Met dank aan de sponsoren die deze kalender mogelijk hebben gemaakt: 

Mocht u onze school ook willen sponsoren, bijvoorbeeld door een advertentie op onze website of in de jaarkalender te plaatsen, of door een 
bijdrage te leveren aan ons leerorkest, bibliotheek of een andere activiteit, dan kunt u contact opnemen met Mirjam Schweppe. 
 
Voor nieuws, meer informatie en andere actuele zaken kunt u altijd terecht op www.cbsdeverbinding.com 
 


