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De school verstrekt per gezin eenmalig een kleine multomap.  
De multomap gaat de basisschoolperiode van uw kind(eren) mee. 
 
U ontvangt jaarlijks nieuwe multomapvulling met daarin opgenomen belangrijke informatie over het 
lopende schooljaar 2022-2023. U kunt dan zelf de inhoud vervangen. 
 
De leerlingenlijsten zijn in het kader van de privacywet alleen met toestemming van ouders per 
groep opgenomen in het boekje.  U heeft met het inschrijven van uw kind op de Benedictusschool op 
het formulier ook ingevuld waarop u heeft aangegeven hoe de school foto’s en video’s van uw kind 
mag gebruiken. U kunt dit formulier altijd aanpassen door met de administratie contact op te nemen. 
  



 

Augustus 2022 
 
Geachte ouder(s) en/of verzorger(s), 
 
Voor u ligt het jaarboekje 2022-2023. 
 
Aan het begin van het schooljaar proberen wij u zo volledig mogelijk te informeren. 
Wijzigingen zijn niet altijd te voorzien en deze zullen wij tijdig via de nieuwsbrief aan u kenbaar 
maken. Onderstaande informatie is belangrijk. 
 
Op de kalender staan o.a. vakanties, roostervrije dagen en vrije middagen vermeld voor alle 
kinderen. Onverwacht vrij geven doen wij in principe nooit, alleen in geval van calamiteiten. 
Vanaf vorig schooljaar gaan de kinderen op woensdag tot 12.15 uur naar school. 
 
Communicatie met ouders 
De Benedictusschool werkt met KWIEB, een gratis app die u kunt gebruiken op uw smartphone, 
tablet of computer. Met deze app kunt u onder andere: 

o nieuwsberichten bekijken op een tijdlijn 
o fotoalbums bekijken 
o inschrijven voor een oudergesprek waarvoor u bent uitgenodigd 
o inschrijven voor activiteiten 
o absentiemeldingen doorgeven  
o mededeling aan leerkracht sturen via Topics 
o u kunt in de KWIEB app instellen dat u meldingen ontvangt van geplaatste berichten 

 
Het gebruik van KWIEB heeft als doel de communicatie met u als ouder te optimaliseren. De foto’s en 
berichten zijn alleen te zien voor de ouders/verzorgers waarvoor de inhoud bedoeld is, de privacy 
van uw kind staat voorop! 
Er kunnen tot vier ouders/verzorgers gekoppeld worden aan één kind. Wanneer u wilt zien hoe de 
KWIEB app werkt, dan kunt u deze introductie video bekijken; 
https://support.ziber.nl/hc/nl/articles/360000480118-KWIEB-de-ouderapp-voor-opvang-onderwijs 
 
Vragen of opmerkingen? 
Voor meer informatie over deze nieuwe, handige app gaat u naar: www.edu.ziber.nl/KWIEB 
Heeft u nog vragen over het gebruik van de app? Kijk op support.ziber.nl of neem contact op met de 
school.  
 
Veilig naar school lopend of op de fiets 
Kinderen komen zoveel mogelijk lopend, op de fiets of op de step naar school. Kinderen die met de 
auto worden gebracht stappen bij voorkeur uit op bijv. Kleijn Barlaken en komen dan vanaf de hoek 
van de straat zelfstandig naar school lopen. Wij verzoeken u dringend om voor de ingang van school 
het halen en brengen van kinderen met de auto zoveel mogelijk te vermijden. De J.P. Hasebroekweg 
is dan geen doorgaande weg en daarom veilig(er) voor kinderen die lopend, steppend of fietsend 
naar school gaan. Met slecht weer (parapluutje mee) kunnen de kinderen ook (een stukje) naar 
school lopen. 
 
Zelfstandig naar binnen 
De kinderen komen zelfstandig naar binnen of worden door de leerkracht buiten bij de deur of op 
het plein opgewacht. Na school bent u van harte welkom in de klas. Voor de kleutergroepen worden 
andere afspraken gemaakt en u ontvangt van de leerkrachten informatie over brengen en halen. 
 
OnlineClass thuisonderwijs 
Alle leerlingen van groep 1 t/m 8 hebben een eigen schoolaccount waarmee ze kunnen inloggen en 
werken op school. Zij kunnen via Google Classroom ook online thuisonderwijs krijgen in tijden dat de 
school ‘gedwongen’ moet sluiten of als een kind om redenen niet naar school kan komen en toch 
werk kan en wil maken. Via de nieuwsbrief ‘Aangehaald’ ontvang u dan verdere informatie. 



 

Benedictus Kindcentrum met peuteropvang Pino en voor-naschoolse opvang. 
Vanaf 07.00 uur tot 19.00 uur is kinderopvang mogelijk in ons Kindcentrum. De pedagogisch 
medewerkers halen de kinderen bij de klas op en brengen de kinderen op tijd naar de klas. De school 
gaat om 8.15 uur open en aansluitend kunt u om 8.30 uur uw peuter naar de peuteropvang brengen. 
 
Gezonde school 
De Benedictusschool Kindcentrum is aangesloten bij Gezond voorbeeld Heiloo met Appeltje-Eitje 
beleid. Als dagelijks tussendoortje om mee te geven naar school zien wij alleen een stukje 
fruit/groente. 
De lunchtrommel bevat vanzelfsprekend een 'gezonde' lunch.  
In het kader van duurzaamheid en afval verzoeken wij u om drinkbekers mee te geven i.p.v. pakjes 
drinken. 
Traktaties zien wij, gezien ons schoolbeleid, ook graag gezond en bescheiden. Veel ouders stellen 
echt een gezonde traktatie op prijs en zo houden wij rekening met elkaar. 
Kinderen trakteren alleen in de eigen groep. Ouders mogen in groep 1 tot en met 3 mee de klas in. 
Vanaf groep 4 vieren wij de verjaardag alleen met de kinderen en de leerkracht. 
 
Privé-afspraken na schooltijd 
Het continurooster brengt met zich mee dat kinderen eerder uit school zijn en wij gaan ervanuit dat 
het u lukt om afspraken voor controles of therapie na schooltijd, in vakanties of op roostervrije 
momenten te laten plaatsvinden. Alle afwezigheid van kinderen (dagdeel of uren) moet door ons 
worden geregistreerd als geoorloofd of ongeoorloofd verzuim. Absentie zonder reden wordt volgens 
de regels als ongeoorloofd afwezig ingevoerd. Absenties kunt u melden via KWIEB. 
 
Weeralarm 
Wanneer er door het KNMI een weeralarm code rood of oranje is afgegeven, dan blijven de kinderen 
binnen en komen groepen die nog buiten zijn of in de gymzaal aan de Burenweg terug naar school.  
 
Schoolnieuws 
Zodra uw kind is aangemeld en gestart op school, krijgen ouders/verzorgers een inlogcode voor 
KWIEB toegestuurd via de email. In KWIEB kunt u vervolgens aangeven of u het algemene 
schoolnieuws wilt ontvangen en het nieuws van de groep. Daarnaast is het goed om u aan te melden 
voor het ontvangen van een noodmelding. Een noodmelding wordt bijv. gegeven bij plotselinge 
gladheid rondom school, noodweer met bliksem of vanwege een gymlocatie die wijzigt voor uw kind. 
 
Kalender 
Om de verschillende activiteiten beter te spreiden over het schooljaar vindt het schoolreisje 
gewoonlijk plaats aan het begin van het schooljaar. Vanwege de onzekerheid rondom het 
Coronavirus en het jubileumjaar zal het schoolreisje in 2022-2023 later in het schooljaar 
plaatsvinden. De leerkracht kan de ouders soms adviseren om een kind (nog) niet mee te laten gaan 
op schoolreis.  
 
Het team van de Benedictusschool 
  



 

Naam leerkracht Werkzaam op Groep Telefoonnummer 
Manon Steenhoek-Rokebrand 
Lizette Baerends 
Heleen Manten 
Jolien Zuurbier 
Corine Wobbes 

m-di-w(odw) 
do-v 
w(odw)-do-v 
m-di 
w 

kleuters Via school 

Stephanie Zandbergen 
Sasha Otsen  
Carolien Smit, onderwijsassistent 
Jade Daniels, LIO  

m-di-v(odw) 
w-do-v(odw) 
di-do 
do-v 

3 Via school 

Marianne de Dood 
Jasper Woud  

m-w-do-v 
di 

4 
 

Via school 

Monique Ruiter (BHV) 
Patrick Nordemann 

m-di 
w-do-v 

5 Via school 

Daphne Schaak 
Jasper Woud 

m-di-w 
m-do-v 

6  Via school 

Jolle Sietsma 
Marieke Hopman  

di-w-do-v 
m 

7 Via school 

Ivo Stoop 
Marian Overmeer 
Ilona Wessels 

m-di-w-do-v 
m-di 
do-v 

8 Via school 

Ondersteuning 
Anne Folten 

 
m-do 

  
Via school 

Administratie 
Liesbeth Louman 

 
w 

  
Via school 

Zorgcoördinator en wnd. directeur 
Eefje Zoon-Pieterse (BHV) 

 
m-di-w(odw) 

IB-er   
Via school 

Directie 
Theresia Ruijter-Winder (BHV) 

 
di-w-do-v 

  
Via school 

Oudergeledingen    
Voorzitter Ouderraad 
Jelle Koning  

   
06-51469997 

Penningmeester Ouderraad 
Sascha van der Zande 

   
06-52007901 

Voorzitter Medezeggenschapsraad 
Eefje Zoon-Pieterse  
Lid: Stephanie Zandbergen  
Lid: Andrew Flierman (groep 5 en 1-2) 

   
Via school  
Via school 
06-22425298 

Secretaris Medezeggenschapsraad 
Tom Vermeulen 

   
06-47406747 

Penningmeester Medezeggenschapsraad 
Dennis Nanne (groep 8) 

   
06-25084425 

Blosse onderwijs    
W.M. Dudokweg 47, Heerhugowaard 
Postbus 271, 1700 AG Heerhugowaard 

   
072-5660200 

Blosse Kinderopvang    
Centraal bureau 
Buitenschoolse Opvang 
Pino peuteropvang (locatie) 

  072-5660200 
 
072-5331857 (kies 2) 

Contactgegevens school    
Benedictusschool Kindcentrum 
J.P. Hasebroekweg 21 
1851 CK Heiloo 

info@benedictusschool.nl 
www.benedictusschool.nl 

072-5331857 (kies 1) 

BHV= Bedrijfshulpverlener Theresia, Eefje, Monique 
Meldpunt incidenten/ongevallen: Eefje Pieterse (aandacht functionaris) en/of directeur 

 



 

Schooltijden continurooster 
Groep 1 tot en met 8: van 8.30 uur tot 14.30 uur. Op woensdag 8.30 uur tot 12.15 uur. 
 
School open 
Vanaf 8.15 uur gaan de deuren open en mogen de kinderen naar binnen. Leerkrachten beginnen om 
8.30 uur met de lessen en wij verwachten dat alle kinderen dan binnen zijn in het lokaal. 
 
Verlof samengevat 
Zie schoolgids en website. 
De leerplichtambtenaar geeft aan dat alleen onder gewichtige omstandigheden verlof mag worden 
verleend en dat wil zeggen: (aantoonbaar) buiten wil en wens gelegen.  
Let op: Een wijziging in vluchtgegevens wordt alleen geaccepteerd met een bewijs van de 
oorspronkelijke boeking! De school maakt verplicht digitaal melding van ongeoorloofd verzuim naar 
DUO, die de melding doorgeeft aan de leerplichtambtenaar. 
 
Gymrooster 2023 – 2024 (Burenweg 2) 
Vanaf groep 3 gymmen de kinderen op de Burenweg. 
Voor het bewegingsonderwijs zijn twee vakdocenten beschikbaar, die door school worden betaald 
uit werkdrukmiddelen en NPO-gelden.  
 

Maandag 8.30 9.15 4  11.00 11.45 6 
 9.15 10.00 3  12.15 13.00 7 
 10.15 11.00 5   13.00 13.45 8 
        
Donderdag 8.30 9.15 3  11.00 11.45 6 
 9.15 10.00 4  12.15 13.00 8 
 10.15 11.00 5   13.00 13.45 7 

 
* Vanaf groep 5 is het douchen na de gym gewenst, maar niet verplicht. Voor sommige kinderen is 

dat in het begin even wennen. Er zijn gescheiden doucheruimtes. Onderling kunnen gymtijden op 
dezelfde dag soms worden geruild. 

* Buitengym vindt plaats op het veld voor de school en vervangt dan de les in het gymnastieklokaal.  
* Tegen een geringe vergoeding wordt aan de groepen 5, 6 en 7 vier weken lang schaatstraining 

gegeven op ijsbaan De Meent te Alkmaar. Schaatsen vervangt de gymles van die week. Groepen 4 
en 8 nemen evt. in januari 1x deel aan Icegames. 

* Als er een weeralarm (code oranje of rood) wordt gegeven, zullen wij niet met kinderen naar de 
gymzaal lopen. De startgroep krijgt dan een Topic, zodat u weet dat u uw kind op school moet 
brengen en niet bij de gymzaal. 

* De (vak)leerkracht registreert de kinderen die niet (kunnen) deelnemen aan de gymles om 
bijvoorbeeld medische redenen. Wij vragen u om dan een Topic te sturen. Kinderen die hun 
gymspullen zijn vergeten worden ook genoteerd. In principe gaan alle kinderen mee naar de 
gymzaal. 

* Sport@school regelt gastlessen op basisscholen en vanuit verschillende sportdisciplines komen 
kinderen onder schooltijd in aanraking met sporten. Om de gastlessen mogelijk te maken vinden 
acties plaats zoals de PCC Maalwater Run. Benedictuskinderen die deelnemen aan de jaarlijkse 
PCC Maalwater Run sponsoren met hun inschrijving een deel van de gastlessen op onze school en 
daar zijn wij natuurlijk heel blij mee. 

    



 

Allergie en traktaties 
Onder de ongeveer 200 kinderen van onze school zijn een aantal kinderen met een voedselallergie. 
Voor de school valt het, met al die verschillende allergieën, niet altijd mee om bij elke activiteit 
waarbij getrakteerd wordt voor deze kinderen een alternatief te regelen. Denk aan activiteiten zoals 
Sinterklaas, Kerst, Pasen maar ook schoolreis, sportdag of spontane traktaties tussendoor. De meeste 
ouders zorgen voor een (nood)trommeltje in de klas zodat hun kind toch een traktatie heeft. Het is 
voor deze kinderen ook leuk om ‘gezond’ getrakteerd te worden.  
 
Algemene Verordening Gegevensbescherming 
Vanaf 25 mei 2018 geldt de AVG ook op de Benedictusschool. Dat betekent dat wij het belangrijk 
vinden om u goed te informeren over het AVG-beleid op onze school. U heeft bij inschrijving van uw 
kind een formulier ingevuld waarop u heeft aangegeven met welk doel en op welke wijze uw kind in 
beeld mag komen voor anderen. Jaarlijks kunt u het formulier inzien en eventueel uw voorkeuren 
laten wijzigen door contact op te nemen met de administratie via liesbeth.louman@blosse.nl 
 
Filmen en fotograferen op school door ouders? Let op de privacywetgeving! 
De school is geen openbare plek en daarom is het belangrijk met elkaar regels te delen over de 
privacywetgeving (AVG) en wat wij daarin van u als ouder verwachten.  
Foto’s en films zeggen iets over de afkomst van leerlingen en dat is bijzonder gevoelige informatie. 
Foto’s en films mogen dan ook niet zonder toestemming gemaakt en gedeeld worden vanuit de 
wetgever. De school moet namelijk voor álle kinderen een veilige omgeving zijn, en niet een plek 
waar zij (en hun ouders) het risico lopen ongewenst gefotografeerd te worden.  
 
Algemene regels 
• Maak alleen foto’s of close-ups van uw eigen kind.   
• Het is niet toegestaan om foto’s of filmpjes te maken in de klas of tijdens schoolactiviteiten van 

andere kinderen, al dan niet met uw eigen kind erbij, dus maak foto’s en video’s alleen voor eigen 
gebruik tenzij u dit heeft overlegd. 

• Overleg met andere ouders eerst of u foto’s van hun kind mag maken en of dat gedeeld mag 
worden en zo ja met wie en via welk kanaal.  

• Zet geen foto’s en video’s op publiekelijk toegankelijke websites, social media en (Whats)Apps. 
• Het is vanwege de AVG niet toegestaan foto’s van een klasactiviteit met (andermans) kinderen 

(zonder toestemming van de leerkracht of betreffende ouders) te delen via een school Whatsapp-
groep. De WhatsApp groep is alleen informatief bedoeld.   

 
Kinderen, opnames en vlogs: verzoek aan ouders 
Wij vragen u om met uw kind de wet op de privacy te bespreken en uit te leggen waarom het niet is 
toegestaan om foto’s of filmpjes te maken van andere kinderen/klasgenoten en deze bijvoorbeeld te 
plaatsen op YouTube of te verspreiden via WhatsApp, Instagram enzovoorts. Voor kinderen onder de 
16 jaar is altijd toestemming nodig van de ouders. 
Kinderen overzien zelf nog niet de gevolgen van wat ze onbedoeld kunnen veroorzaken op korte of 
langere termijn met beeldmateriaal waar zij zelf of anderen op staan. Wij hopen dat u met uw kind in 
gesprek blijft gaan en dat u weet wat zij doen als zij op de computer ‘spelen’ of met een mobiel op 
pad zijn. School en ouders kunnen samen werken aan bewust omgaan met social media want de 
privacywet (AVG) geldt overal.  
 
Hoofdregel voor vervoer van kinderen (van website ANWB) 
De basisregel is dat kinderen kleiner dan 1,35 m in een goedgekeurd en passend kinderbeveiligings-
systeem moeten zitten. Goedgekeurd zijn kinderzitjes met ECE-labels. Passend betekent dat het 
kinderbeveiligingssysteem aangepast moet zijn aan de lengte en het gewicht van het kind. Kinderen 
vanaf 1,35 m en volwassenen moeten gebruik maken van de veiligheidsgordel. Het is niet toegestaan 
meer personen te vervoeren dan dat er zitplaatsen in de auto aanwezig zijn. Op het kenteken staat 
aangegeven hoeveel zitplaatsen de auto heeft. 
 



 

De uitzonderingen 
 Kinderen van 3 jaar en ouder mogen een autogordel gebruiken in plaats van een 

kinderbeveiligingssysteem als er op de desbetreffende zitbank al twee kinderbeveiligingssystemen 
zijn aangebracht en in gebruik zijn, waardoor er geen plaats meer is voor een derde zitje. Dit kind 
mag niet zonder kinderbeveiligingssysteem op de voorbank worden vervoerd. 

 Kinderen vanaf 3 jaar mogen, in incidentele gevallen, de autogordel gebruiken bij vervoer door 
een ander persoon dan de eigen (pleeg)ouder. Namelijk wanneer redelijkerwijs niet verwacht kan 
worden dat de bestuurder een kinderbeveiligingssysteem bij zich heeft. Het kind wordt dan 
vervoerd op de achterbank. Het dient hierbij om vervoer over beperkte afstand te gaan, zoals 
bijvoorbeeld een kinderfeestje naar het plaatselijke zwembad. Het begrip incidenteel moet 
letterlijk worden genomen. Van incidenteel vervoer is geen sprake meer als bijvoorbeeld oma elke 
week de kleinkinderen naar school brengt.  

 
Airbag 
Kinderen mogen niet in een naar achteren gericht kinderbeveiligingssysteem worden vervoerd op 
een plaats met een airbag, tenzij de airbag is uitgeschakeld. Het kinderbeveiligingssysteem kan door 
de airbag met kracht naar achter worden gestoten, met letsel tot gevolg. Het is bovendien raadzaam 
om kinderen tot 12 jaar niet bij een airbag te zetten die is ingeschakeld. Kan de airbag niet 
uitgeschakeld worden, dan raden wij aan de autostoel zo ver mogelijk naar achter te zetten. 
 
Algemene regel autogordels 
In het kort houdt de regeling in dat op zitplaatsen waar geen autogordels zitten, geen personen 
vervoerd mogen worden. Enkele belangrijke punten op een rij: 
 Iedereen moet een eigen autogordel gebruiken, twee kinderen/personen in één autogordel mag 

niet 
 Iedereen moet over een eigen zitplaats beschikken 
 Er mogen niet meer personen worden vervoerd, dan er autogordels aanwezig zijn 
 Voor kinderen kleiner dan 1,35 m gelden aanvullende regels (stoelverhoger etc.) 



 

 



 

Kalender schooljaar 2022-2023 Wijziging worden altijd via Kwieb gemeld.  
AUGUSTUS  
29 Weer naar school 
  
SEPTEMBER  
? Start typelessen (komende weken op woensdag) 
12 - 16 Ouder-Kind gesprekken groep 4 t/m 7, 15 minuten 
14 Voorlichtingsavond groep 3 
20 Prinsjesdag 
22 Schoolreis 1-2 
29 Schoolreis groep 3, 4 en 5 
30 Schoolreis groep 6 en 7 
  
OKTOBER  
3 Ouderavond Kanjertraining 
5 Start verkoop kinderpostzegels groep 7 vanaf 12.00 uur 
5 8.30-8.45 Opening Kinderboekenweek, Gi Ga Groen 
5 Kleedjesmarkt op het kleuterplein 12.15 uur 
5 en 7 NIO/drempelonderzoek  
10 19.30 Voorlichtingsavond groep 8 
12 Jaarvergadering Ouderraad: 19.30 uur inloop, 19.45 uur aanvang 
14 Studiemiddag (kinderen om 12.00 uur vrij) 
14 Afsluiting kinderboekenweek 
14 Onesie aantrekken en een snoepje mee mag 
15 – 23 Herfstvakantie 
25 Groep 7 en 8: Planten met de Loet 
25 Ouderavond Kanjertraining 
27 Kledingactie (kleding voor 09.00 uur op school inleveren) 
  
NOVEMBER  
7 Lampje mee voor lampion 
11 Sint Maartenviering, groep 3 met lampion naar De Loet 
30 Studie-ochtend (kinderen vrij) 
21 – 2/12 Advies- en zorggesprekken 
28 – 29 Surprisemuseum op school 
  
DECEMBER  
1 of 2 Sinterklaas 
5 Studiemiddag (kinderen om 12.00 uur vrij) 
9 Paarse vrijdag 
12 Groep 7 bibliotheek 
20 Kerstworkshop, oase en dergelijke voor kerststukje mee naar school 
22 Studiemiddag (kinderen om 12.00 uur vrij) 
22 Kerstdiner, 17.30 – 18.45 uur 
23 Onesie aantrekken en een snoepje mee mag 
24 – 8/1 Kerstvakantie 
  
JANUARI  
 Ice-games voor groep 4 en groep 8 (9.00 – 11.00 uur) (onder voorbehoud) 
13, 20, 27 Schaatsen groep 5-6-7 
16 – 27 CITO-weken 
  
FEBRUARI  
3 Warme truiendag (aandacht voor het klimaat) 
3 Schaatsen groep 5-6-7 



 

8 Studie-ochtend (kinderen vrij) 
9 of 10 Rapporten mee 
13 – 17 Adviesgesprekken groep 8 
16 – 23 Rapportgesprekken 13.00 uur tot 18.00 uur 
17 Carnaval 
20 Voorleeskampioenschappen 
24 Studiedag (kinderen vrij) 
25 – 5/3 Voorjaarsvakantie 
  
MAART  
 Aanmeldingsweek VO (nadere info volgt) 
16 Kledingactie (kleding voor 09.00 uur op school inleveren) 
28 Kangoeroewedstrijd 
27 - 31 Week van de lentekriebels 
 Schoolvoetbal 7-8 
  
APRIL  
5 Palmpasen, groep 4 naar De Loet 
6 Paasviering en Paasontbijt, door kinderen voor kinderen gemaakt 
6 Studiemiddag (kinderen om 12.00 uur vrij) 
7 Goede Vrijdag / studiedag (kinderen vrij) 
10 Paasmaandag 
18 en 19 IEP eindtoets groep 8 
21 Koningsdag / Benedictusfeest 
22 – 7/5 Meivakantie 
  
MEI  
5 Bevrijdingsdag (valt in de meivakantie) 
18 - 19 Hemelvaart 
26 Studiemiddag (kinderen om 12.00 uur vrij) 
29 Pinkstermaandag 
30 – 2/6 Kamp groep 8 
  
JUNI  
28 Studie-ochtend (kinderen vrij) 
  
JULI  
2 – 14 Zorggesprekken 
7 Kennismaken met de nieuwe leerkracht volgend schooljaar 
12 Try-out musical (opa’s en oma’s, groep 1, 3, 5 en 7) 
13 Try-out musical (opa’s en oma’s, groep 2, 4, en 6) 
13 Afscheid en musical groep 8 voor ouders 
14 of 17 Rapporten mee 
18 Hoepel op groep 8 (14.25 uur) 
20 Benedictus Got Talent groep 1 t/m 8 
20 Studiemiddag (kinderen om 12.00 uur vrij) 
21 Studiedag (kinderen vrij) 
22 – 3/9 Zomervakantie 
  
4 september Weer naar school 

Sportdag, gastlessen gym van Sport@School en schoolvoetbal worden nog ingepland. 


