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Met onze handenMet ons hart
denken we na, zetten we de dingen 
op een rijtje, proberen we dingen te 
begrijpen en onszelf in te prenten. 
Bijvoorbeeld de schepping of het 
antwoord op een rekensom. Kinderen 
krijgen de ruimte om te groeien en 
om hun talenten te ontwikkelen. Zo 
leren ze samenwerken, samenleven 
en leren ze met grenzen omgaan. Ook 
leerkrachten kunnen groeien door bij 
te leren en steeds beter te worden in 
hun werk. We werken daarom nauw 
samen. Samen zijn we verantwoordelijk 
voor de kwaliteit van ons onderwijs. 
Leerlingen en leerkrachten leren door 
kennis en nieuwe ervaringen van elkaar.   

zijn we betrokken, houden we van 
de mensen, de natuur, de dingen 
om ons heen. Met ons hart slaan we 
bruggetjes naar de ander, naar de 
lesstof. De kinderen ontdekken in de 
lessen hun passie. Dan boeit, bloeit 
en groeit het haast vanzelf. Passie 
en bevlogenheid bij leerkrachten is 
nodig om kinderen te stimuleren en te 
motiveren. Gemotiveerde leerlingen 
gaan graag naar school, leren beter en 
hebben meer plezier. In betrokkenheid 
met ouders. Alleen samen met ouders 
geven we kinderen wat ze nodig 
hebben om zich te ontwikkelen. In ons 
hart vol raadsels plant onze Schepper 
ook de zekerheid van het geloof.  

werken we, bouwen we, helpen we en 
reiken we uit naar de mensen om ons 
heen. We vouwen onze handen voor 
gebed, maar ook als een instrument 
om vaardigheden te leren. Kinderen 
zijn verschillend. Wij passen ons 
onderwijs waar mogelijk daarop aan. 
De ene leerling werkt graag met zijn 
handen, de andere met zijn hoofd. 
Ook leerkrachten zijn verschillend 
hierin. Vanuit handen ontstaan mooie 
dingen: belangrijke brieven, dromerige 
gedichten, kleurrijke tekeningen… 
Als school steken we de handen uit de 
mouwen om de verschillende talenten, 
kennis en kunde van onze leerlingen, 
van groep één tot groep acht, te 

waarderen, benutten en stimuleren.    

Met ons hoofd

De wereld is groot en toch ook weer zo klein. Zo klein als onze school in het dorp, maar ook zelfs zo klein als ons hoofd, 
hart en handen. En toch is dat de plek waar we mogen leren. Leren over dat wat er in de wereld allemaal te vinden is. De 
grote dingen en de kleine dingen. Dat wat belangrijk is voor ons leven. Dat kan op school binnen duidelijke normen en 
waarden, gebaseerd op ons christelijk geloof die de leerkrachten ons voorleven.

Sjofar Prinses Beatrix, hoofd, hart en handen

De Sjofar Prinses Beatrix. De basisschool waar je leert  
met alles wat je hebt. Met je hoofd, je hart en je handen. 

Beste ouders/verzorgers,

Hierbij ontvangt u de schoolkalender voor het schooljaar 2021 - 2022. Met deze kalender 
informeren wij u graag goed over de activiteiten in het komende schooljaar. Als we deze kalender 
aan u uitdelen, is het schooljaar net begonnen. Daardoor kan het voorkomen dat we onverhoopt 
moeten afwijken van de geplande activiteiten in deze kalender. Natuurlijk informeren wij u daar zo 
vroeg mogelijk over. 

Op de eerste pagina’s van deze kalender vindt u niet alleen beknopte informatie over onze school, 
maar ook de belangrijkste zaken uit de schoolgids. De schoolgids is digitaal via de website te 
downloaden. 

Neem ook eens een kijkje op onze Facebookpagina of Instagram-account. Daar geven wij het hele 
jaar door een kijkje in het dagelijks leven op en rond school.

Met vriendelijke groet,
Saskia Stindt
Locatieleider



Het team

Eten en drinken 
/fruitpauze
Wij stimuleren de kinderen om 
gezond te eten en te drinken.  
Wij gaan er vanuit dat uw kind 
lust en op kan wat u uw kind 
meegeeft. Wij zien liever een 
boterham en fruit in plaats van 
een koek of snoep. Ook gezond 
drinken hoort hierbij.

Gymlessen
Op dinsdagmiddag gymt groep 3/4 
en groep 5/6 en 7/8 om de week 
altijd in de sporthal. Groep 5/6 en 
7/8 gymmen daarnaast ook iedere 
donderdagmiddag. De kleuters krijgen 
van de eigen leerkracht gym in het 
speellokaal en groep 3 tot en met 
8 krijgt gymles in de grote gymzaal 
bij PCBO Diamant Het Rooster in 
Zuidbroek. De kinderen worden om 
12.45 uur opgehaald met een bus 
en worden ook weer terug gebracht 

om 14.30 uur. Een vakleerkracht en 
een leerkracht geven de gymlessen 
verdeeld over twee groepen. Tijdens 
de gymlessen dragen de kinderen 
een shirt, een korte broek en 
gymschoenen.   

We onderschrijven de visie van  
PCBO Apeldoorn over de relatie  
school en ouders: 

•  PCBO werkt graag samen met  
ouders aan de ontwikkeling van  
het kind, ieder met een eigen 
rol en verantwoordelijkheid; 

•  wij zeggen wat wij doen en wij  
doen wat wij zeggen; 

•  wij geven aan wat de ouders van 
school kunnen verwachten en wat 
daarbij de grenzen zijn én wij geven 
aan wat wij van ouders verwachten; 

• wij zijn open over ons handelen; 
•  wij gaan met respect met ouders  

om en vragen hen dat ook met ons  
te doen.

Ouders en
de school
Het buitenspelen gebeurt onder toezicht 
van een onderwijsassistent en een 
leerkracht. Als ouder geeft u aan het eind 
van het schooljaar aan welke dagen u 
niet kunt helpen met de overblijf tussen 
tussen 11.30 - 12.30 uur. Alle ouders 
helpen op deze manier om er samen met 
het team een fijne en veilige buiten-
speeltijd van te maken voor de kinderen.

Fietsen en 
parkeren rondom 
school
De ruimte om te parkeren is beperkt. 
We vragen u zoveel als mogelijk op de 
fiets te komen. Komt u met de auto 
dan is het fijn als u iets verderop aan 
de Papegaaiweg parkeert, zodat we 
het overzichtelijk en daardoor veilg 
houden. De ruimte bij onze buren, de 
familie Brouwer, is geen parkeerplaats!

Verlof aanvragen
Om verlof aan te vragen, kunt u bij de 
directeur een formulier ophalen. Het 
ingevulde formulier levert u weer bij 
haar in en zij bekijkt of toestemming 
gegeven kan worden voor dit verlof en 
laat dit aan u weten.

Ouderbijdrage
Voor de ouderbijdrage ontvangt u 
een betaalverzoek van school. In het 
nieuws van school staat ten tijde 
van het betaalverzoek waar we de 
ouderbijdrage voor gebruiken. De 
penningmeester van de Ouderraad is 
de coördinator van de ouderbijdrage. 
Wanneer u niet in de gelegenheid bent 
dit bedrag te betalen, dan kunt u terecht 
bij Stichting Leergeld. Zie voor meer 
info: www.leergeld.nl/apeldoornvoorst.

Wij verwachten van ouders een 
open communicatie naar school 
toe. Wij zullen ook naar u toe open 
communiceren. Zoals de driehoek 
ouder – kind - school al aangeeft; we 
werken met z’n drieën samen. Kind 
met ouder en school, ouder met kind 
en school en de school met ouder en 
kind. Als deze driehoek in tact is, zorgt 
dat voor een goede samenwerking 
en kunnen we samen het beste uit 
het kind halen. Mochten er toch 
onduidelijkheden of zorgvragen 
zijn, dan kunt u altijd terecht bij de 
leerkracht van uw kind, de intern 
begeleider of bij de locatieleider.

Ons team bestaat uit zeven leerkrachten. 

Juf Ineke en juf Mieke staan samen voor groep 1/2 

Juf Joëlle en juf Majorie staan voor groep 3 

Juf Hester staat voor groep 4/5 

Juf Mellanie en juf Arieke staan voor groep 5/6 

Juf Maeike en juf Franka staan voor groep 7/8 

juf Ineke is onze IB’er en is verantwoordelijk voor een goede zorgstructuur op school 

Juf Saskia is de directeur en is op maandag, dinsdag en donderdag ambulant en 
aanwezig op school 

Juf Linda en juf Lisette zijn onze onderwijsassistenten en ondersteunen in alle groepen 

In verband met de grote instroom wordt gekeken of we een instroomgroep 
vormen of een groep 2/3 na de kerstvakantie. 

Verwachtingen over en weer

SaskiaStindt-vanGors
Markering

SaskiaStindt-vanGors
Notitie
in dikke letters

SaskiaStindt-vanGors
Notitie
en de tweede helft van het jaar met juf Majorie



School tijden

Wilt u bij ziekte van uw kind dit vóór 
schooltijd telefonisch doorgeven? 
Of door een bericht via Parro naar de 
leerkracht van uw kind vóór 8.00 uur? 
Mocht uw kind langer ziek zijn dan kunt
u altijd even langs komen en vragen of
er thuis ook gewerkt kan worden.

Jarig? Een gezonde traktatie is een 
feest! Kinderen gaan de klassen rond 
en de juffen schrijven hun naam op een 
prachtige kaart die uw kind zelf heeft 
uitgezocht. 

Ziekte

Jarig

PCBO De Sjofar Prinses Beatrix werkt 
samen met Bixo op het gebied van  
voor- en naschoolse opvang. Bixo 
biedt op onze school VSO, BSO en 
Peuteropvang aan.  

Unieke samenwerking
De samenwerking tussen school en  
Bixo zorgt voor kwalitatief goede opvang 
voor kinderen van 2 jaar tot 12 jaar.  
De opvang vindt, ook in de vakanties,  
in onze school plaats. De samenwerking 
met Bixo zorgt voor een pedagogisch 
veilig en herkenbaar klimaat voor de 
kinderen. Regelmatig is er overleg tussen 
de directie en leerkrachten van school 
en Bixo waarbij we steeds centraal 
stellen wat ons bindt, namelijk uw kind. 
Op die manier kunnen we samen met 
Bixo een doorgaande ontwikkelingslijn 
creëren. Daarnaast sluit Bixo aan op de 
schooltijden, vakanties en studiedagen 
van onze school en is Bixo het hele jaar 
open. Ook zijn er mogelijkheden tot 
flexibele opvang. 

Eigen vestigingsmanager
Bij Bixo heeft iedere locatie een 
eigen vestigingsmanager (VM). De 
vestigingsmanager is uw aanspreekpunt 
waar u zaken kunt regelen. Doordat zij 
zelf ook op de groep werkt, kent zij de 
kinderen en u goed.   

Eigen groepsruimte 
Binnen de school heeft Bixo een eigen, 
vaste groepsruimte die volledig als 
uitdagende peuter- en/of VSO/BSO-
ruimte wordt ingericht. Met diverse 
hoeken waar kinderen naar hartenlust 
kunnen spelen, knutselen, bouwen en in 
alle rust kunnen chillen in de chillhoek. 
Daarnaast maakt Bixo gebruik van de 
buitenruimte voor leuke sport- en 
spelactiviteiten en wordt de gymzaal  
in de school gebruikt voor spel, muziek 
en theater. 

Voor- en naschoolse opvang.
Bixo ziet BSO-tijd als niet schoolse- 
tijd, waarbij de kinderen écht vrij zijn en 
zelf mogen kiezen wat ze willen doen.  
De BSO moet voelen als een tweede  
(t)huis voor kinderen en de pedagogisch 
medewerkers doen er alles aan om uw 
kind(eren) dat thuisgevoel te geven. Bij 
Bixo staan goed opgeleide en ervaren 
pedagogisch medewerkers op de groep, 
waarbij alle aandacht uitgaat naar de 
kinderen en de activiteiten.  

Iedere middag staat er bij Bixo  
een georganiseerde activiteit op het 
programma; Sport & Spel, Expressie, 
Koken & Bakken, Kunst & Knutselen, 
Techniek & wetenschap en Natuur.  
Ook is er regelmatig een Bixo-
activiteiten kist op locatie te vinden 
zoals de Hout bewerkingskist, spek-
steenkist of zeepkist. Er is dus van  
alles te doen op een Bixomiddag!  
Maar liever even rustig een boekje 

lezen of lekker buiten spelen na  
een drukke schooldag; dat kan 
natuurlijk ook!  

Tijdens de VSO staan ontspanning, rust 
en gezelligheid centraal: een kopje thee 
drinken en nog even wakker worden of 
juist een spelletje spelen voordat school 
begint. De pedagogisch medewerker 
brengt de kinderen naar de klas op het 
moment dat de school start. 

Peuteropvang
Bixo biedt ook (reguliere) Peuteropvang 
aan op onze school; kleinschalige opvang 
met vaste pedagogisch medewerkers 
voor kinderen van 2 tot 4 jaar. Hierbij 
staan de kernwoorden: Samen, Spelen & 
Ontdekken centraal. Bixo zoekt voor de 
peuteropvang de samenwerking op met 
school door aan te sluiten op thema’s en 
de mogelijkheid te bieden om te wennen 
in de kleuterklas. Zo zorgen we voor een 
goede en persoonlijke overdracht op het 
moment dat uw peuter de overstap naar 
de basisschool maakt.  

Meer weten over Bixo?  
Neem eens een kijkje op de website: 
bixo.nl. Of maak een afspraak om langs  
te komen om de sfeer te proeven en 
kennis te maken! 

Peuterspeelgroep en BSO Sjofar Prinses BeatrixRegels en afspraken
Eén van de uitgangspunten van onze school is dat kinderen met plezier naar 
school gaan en dat leren en werken leuk is. Voor een goede sfeer zijn duidelijke 
regels en afspraken nodig. We hanteren hiervoor een aantal basisafspraken die 
voor iedereen gelden:

Deze basisafspraken gelden voor iedereen: 
• wij luisteren naar elkaar;
• wij hebben respect voor elkaar en elkaars spullen;
• wij zijn aardig tegen elkaar;
• wij zijn een voorbeeld voor anderen in ons gedrag en praten;
• wij spreken elkaar aan met Kanjertaal;
• wij spelen en werken samen, iedereen hoort erbij;
• wij denken eerst na voordat we iets doen;
• wij helpen elkaar; 
• wij lachen met elkaar en hebben plezier;
• wij doen alleen bij een ander, wat we zelf ook prettig vinden. 

Studiedagen
15 september 2021
30 november 2021
7 februari 2022
23 maart 2022
17 juni 2022

Contact met school:
PCBO de Sjofar Prinses Beatrix
Papegaaiweg 95
7345 DL Wenum Wiesel
055 - 312 19 77 (keuze toets 2)

Dag Tijdstip

Maandag 8.30 – 14.30 uur 

Dinsdag 8.30 – 14.30 uur

Woensdag 8.30 – 12.30 uur

Donderdag 8.30 – 14.30 uur

Vrijdag 8.30 – 12.30 uur  
groep 1 t/m 4 
8.30 – 14.30 uur  
groep 5 t/m 8



SEPTEMBER

Prinses Beatrix

MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG

35 30 augustus 31 augustus 01 02 03 04 05

Start schooljaar

13.00 uur 
Spelletjesmiddag 
groep 1 t/m 8 
Oranjevereniging

8.30 uur op terrein 
Algera verzamelen 
karoptocht 
Wenums Feest 

36 06 07 08 09 10 11 12

Sing in

37 13 14 15 16 17 18 19

Studiedag, 
alle leerlingen vrij

38 20 21 22 23 24 25 26

Deze week 
startgesprekken Prinsjesdag

39 27 28 29 30

20.00 uur inloop of 
online ouderavond Sing in 

SaskiaStindt-vanGors
Notitie
deze tekst weg



OKTOBER

Prinses Beatrix

MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG

39 01 02 03

40 04 05 06 07 08 09 10

•  PO-VO 
informatieavond 

•  Dierendag
PO-VO 
informatieavond

Open dag 
basisscholen

41 11 12 13 14 15 16 17

Sing in Herfstvakantie Herfstvakantie

42 18 19 20 21 22 23 24

Herfstvakantie Herfstvakantie Herfstvakantie Herfstvakantie Herfstvakantie Herfstvakantie Herfstvakantie

43 25 26 27 28 29 30 31

Wintertijd



NOVEMBER

Prinses Beatrix

MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG

44 01 02 03 04 05 06 07

45 08 09 10 11 12 13 14

Sing in Sint Maarten

46 15 16 17 18 19 20 21

47 22 23 24 25 26 27 28

Sing in

48 29 30

Studiedag,  
alle leerlingen vrij



DECEMBER

Prinses Beatrix

MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG

48 01 02 03 04 05

Sinterklaas viering Sinterklaasavond

49 06 07 08 09 10 11 12

Sing in

50 13 14 15 16 17 18 19

51 20 21 22 23 24 25 26

Kerstontbijt, 
kerstbakjes maken 
en kerstviering 's 
avonds

•  Kerstavond 
•  Vrije dag voor 

alle leerlingen
• Eerste Kerstdag 
• Kerstvakantie

• Tweede Kerstdag 
• Kerstvakantie

52 27 28 29 30 31

Kerstvakantie Kerstvakantie Kerstvakantie  Kerstvakantie
• Oudjaarsdag 
• Kerstvakantie



JANUARI

Prinses Beatrix

MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG

52 01 02

• Nieuwjaarsdag 
• Kerstvakantie Kerstvakantie

1 03 04 05 06 07 08 09

 Kerstvakantie  Kerstvakantie  Kerstvakantie
• Driekoningen 
• Kerstvakantie  Kerstvakantie  Kerstvakantie  Kerstvakantie

2 10 11 12 13 14 15 16

3 17 18 19 20 21 22 23

Sing in

4 24 25 26 27 28 29 30

Sing in

HAPPY NEW YEAR



FEBRUARI

Prinses Beatrix

MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG

5 31 01 02 03 04 05 06

Portfolio’s mee 
(in plaats van het 
rapport)

6 07 08 09 10 11 12 13

Studiedag, 
alle leerlingen vrij Sing in 

7 14 15 16 17 18 19 20

Valentijnsdag 

8 21 22 23 24 25 26 27

Sing in Voorjaarsvakantie Voorjaarsvakantie

9 28

Voorjaarsvakantie



MAART

Prinses Beatrix

MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG

9 01 02 03 04 05 06

Voorjaarsvakantie Voorjaarsvakantie Voorjaarsvakantie Voorjaarsvakantie Voorjaarsvakantie Voorjaarsvakantie

10 07 08 09 10 11 12 13

11 14 15 16 17 18 19 20

12 21 22 23 24 25 26 27

Sing in
Studiedag,  
alle leerlingen vrij Zomertijd

13 28 29 30 31

Sing in



APRIL

Prinses Beatrix

MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG

13 01 02 03

14 04 05 06 07 08 09 10

Open dag 
basisscholen

•  Sing in 
•  Palmpasen  

groep 1 t/m 4

15 11 12 13 14 15 16 17

Paasontbijt en 
paasviering Goede Vrijdag Eerste Paasdag

16 18 19 20 21 22 23 24

Tweede Paasdag

Koningsspelen, 
leerlingen vanaf 
12.30 uur vrij

17 25 26 27 28 29 30 1

Meivakantie Meivakantie
• Koningsdag
•  Meivakantie Meivakantie Meivakantie Meivakantie Meivakantie



MEI

Prinses Beatrix

MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG

18 02 03 04 05 06 07 08

Meivakantie Meivakantie
• Dodenherdenking 
• Meivakantie

• Bevrijdingsdag 
• Meivakantie Meivakantie Meivakantie

• Moederdag 
• Meivakantie

19 09 10 11 12 13 14 15

20 16 17 18 19 20 21 22

Sing in

21 23 24 25 26 27 28 29

Hemelvaartsdag Alle leerlingen vrij

22 30 31



JUNI

Prinses Beatrix

MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG

22 01 02 03 04 05

Sing in Eerste Pinksterdag

23 06 07 08 09 10 11 12

Tweede 
Pinksterdag Alle leerlingen vrij Kamp groep 7/8

•  Kamp groep 7/8 
•  Schoolreisje 

groep 1 t/m 6 Kamp groep 7/8

24 13 14 15 16 17 18 19

Studiedag, 
alle leerlingen vrij Vaderdag

25 20 21 22 23 24 25 26

Sing in

26 27 28 29 30

Portfolio’s mee 
(in plaats van het 
rapport)



JULI

Prinses Beatrix

MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG

26 01 02 03

27 04 05 06 07 08 09 10

Kennismaken  
nieuwe klas en juf

Afscheidsmusical 
groep 8 Uitzwaaien groep 8

•  Wenum Got Talent  
groep 1 t/m 7 

•  Vanaf 12.30 uur 
alle leerlingen 
vrij Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie

28 11 12 13 14 15 16 17

Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie

29 18 19 20 21 22 23 24

Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie

30 25 26 27 28 29 30 31

Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie
Zomervakantie t/m 
21 augustus 2022





De Sjofar Prinses Beatrix
Papegaaiweg 95

7345 DL Wenum Wiesel

Tel.: 055 - 312 19 77

beatrix.pcboapeldoorn.nl

De Sjofar Prinses Beatrix is onderdeel van:

Prinses Beatrix




