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J A A R K A L E N D E R

OBS DE VIJZEL 
Hauwert 80 

1691 EJ  Hauwert 
(0229) 20 15 35 

www.obsdevijzel.nl

Beste ouders/ verzorgers,  
Hierbij ontvangt u de jaarkalender 

voor schooljaar 2022-2023. In deze 
kalender vindt u praktische informatie 

over de activiteiten die plaats vinden 
gedurende dit schooljaar.  

We hopen dat u thuis een mooi plekje 
heeft voor de kalender en wensen u 

een prettig schooljaar!



AUGUSTUS 2022

Ma 15       ZOMERVAKANTIE T/M 28 AUGUSTUS 

Di   16    
Wo 17    
Do  18    
Vr   19    
Za  20    
Zo  21    
Ma 22       

Di   23    
Wo 24 
Do  25    
Vr   26    
Za  27    
Zo  28    
Ma 29   EERSTE SCHOOLDAG 

Di   30   OR vergadering 

Wo 31   Luizencontrole 

SAMENSTELLING VAN HET TEAM  
 
Schoolleider:  
Karen Oosterling  
Aanwezig op dinsdag, donderdag en vrijdag  
directie@obsdevijzel.nl  
 
Aanspreekpunt bij afwezigheid: 
Romy Homan/Anita van der Helm  
 
Groepsleerkrachten:  
groep 1/2/3:  Romy Homan 
groep 4/5/6:  Sabine Ensink 
groep 4/5/6:  Sabrina Muis 
groep 7/8:     Esther van der Heijden 
groep 7/8:     Anita van der Helm 
  
Leerkracht ter ondersteuning: Anne Rooker  
 
Onderwijsassistent: Lilian Soerotomo ma/woe/vrij  
 
ICT coördinator: Romy Homan  
 
Conciërge: Bram de Graaf 
 
De leerkrachten zijn via de Parro app en per mail bereikbaar. 
Het mail adres bestaat uit de naam, gevolgd door 
@obsdevijzel.nl (bijv. romyhoman@obsdevijzel.nl). 
Let wel: voor dringende zaken dient u telefonisch contact op te 
nemen via 0229 – 201535, aangezien wij niet dagelijks in de 
gelegenheid zijn uw mail te lezen/beantwoorden.  



SEPTEMBER 2022

Do    1    

Vr     2    

Za    3    

Zo    4    
Ma   5   Kermis activiteit 
Di     6    

Wo   7    

Do    8 

Vr     9    

Za  10    

Zo  11    
Ma 12    
Di   13 

Wo 14 

Do  15    

 

Vr   16    

Za  17    
Zo  18    
Ma 19   Week van de startgesprekken 

Di   20    

Wo 21    

Do  22    

Vr   23    

Za  24    
Zo  25    
Ma 26    

Di   27   Leerlingenraad 

Wo 28   Maandsluiting groep 7/8 

Do  29 

Vr   30 

 

SCHOOLTIJDEN 
 
Dag:            groep 1 tot en met 4    groep 5 tot en met 8 
Maandag       08.30 uur - 14.15 uur        08.30 uur - 14.15 uur 
Dinsdag          08.30 uur - 14.15 uur        08.30 uur - 14.15 uur 
Woensdag:     08.30 uur - 14.15 uur        08.30 uur - 14.15 uur 
Donderdag:    08.30 uur - 14.15 uur        08.30 uur - 14.15 uur 
Vrijdag:          08.30 uur - 12.00 uur        08.30 uur - 14.15 uur 
 
De schoolbel gaat 5 minuten voor aanvang van de lessen. 
De leerlingen mogen dan naar binnen. 
De deur van groep 1/2 gaat 10 minuten voor aanvang open. 
 
Om 8.30 uur starten wij met de lessen. We verzoeken u ervoor 
te zorgen dat uw kind op tijd in de klas aanwezig is en om afscheid 
te nemen bij de klassendeur. 
 
CONTACT MET DE LEERKRACHT 
Een boodschap aan de leerkracht kunt u voor en na schooltijd door- 
geven. Heeft u meer tijd nodig dan alleen een mededeling, maak 
dan een afspraak met de leerkracht. Dit maakt dat de leerkrachten 
bij aanvang van de les hun aandacht aan de kinderen kunnen geven. 

TE LAAT OF ZIEK? 
Komt uw kind niet of later op school, geeft dit dan  
telefonisch door aan de groepsleerkracht. Als uw kind op 
school ziek wordt, bellen we de ouder/verzorger op. Geeft 
dus een 06-nummer op waarop altijd iemand bereikbaar is. 
 
VERLOF 
De leerplichtwet staat niet toe dat er buiten de school -
vakanties verlof wordt opgenomen, 
anders dan in uitzonderlijke situaties. Verzoeken om  
toestemming dienen bij de schooldirectie 10 werkdagen 
voorafgaand aan het verlof te worden ingediend.  
U kunt een verlofbrief vragen bij de directie.



OKTOBER 2022

Zo  16 
Ma 17   HERFSTVAKANTIE 

Di   18 
Wo 19 
Do  20 
Vr   21    
Za  22    
Zo  23 

Ma 24   STUDIEDAG, LEERLINGEN VRIJ 

Di   25   OR vergadering 

Wo 26   Luizencontrole 

Do  27 

Vr   28    

Za  29 
Zo  30    
Ma 31 
 

Za    1    
Zo    2   
Ma   3   Wieltjesdag 

Di     4   Inloop lang (08.30 t/m 9.00 uur)/Allureraad 

Wo   5   STUDIEDAG, LEERLINGEN VRIJ | MR vergadering 

Do    6   Inloop lang (08.30 t/m 9.00 uur) 

Vr     7    

Za    8 
Zo    9 
Ma 10    

Di   11    

Wo 12    

Do  13    

Vr   14    

Za  15 

 

WIELTJESDAG 
Zo nu en dan komt u in de kalender ‘wieltjesdag’ tegen.  
Op deze dag mogen de kinderen iets meenemen met wieltjes 
om in de pauze mee te spelen. Denk dan aan een waveboard, 
skeelers etc. 
 
GEZONDE SCHOOL 
Gezonde leerlingen presteren beter! Een gezonde omgeving is 
voor iedereen van belang, zeker voor kinderen. Wij besteden 
aandacht aan het milieu in en rondom het schoolgebouw. 
Zo scheiden wij afval, hebben we een klimaatsysteem in ons 
schoolgebouw en zonne - collectoren op het dak. We werken in 
de moestuinbakken en ontdekken en bewegen in onze natuur-
speeltuin. 

TRAKTATIES 
Gezond gedrag vinden wij belangrijk. We vragen u om samen 
met uw kind na te denken over de keuze van de traktatie en de 
hoeveelheid te beperken. 
 
GEZOND TUSSENDOORTJE 
Maandag, woensdag en vrijdag zijn zijn onze groente en fruit 
dagen. We vragen alle kinderen deze dagen een stuk groente 
of fruit mee te nemen als tussendoortje. 
Ook stimuleren wij het drinken van water.  



NOVEMBER 2022

Di     1    

Wo   2    

Do    3   

Vr     4    

Za    5    
Zo    6 
Ma   7    

Di     8   Jaarvergadering 

Wo   9    

Do  10 

Vr   11   Sint Maarten 

Za  12 
Zo  13 
Ma 14   Voortgangsgesprekken/ gr 8 voorlopig advies 

Di   15 

 

Wo 16    

Do  17    

Vr   18    

Za  19 
Zo  20    
Ma 21    

Di   22    

Wo 23    

Do  24 

Vr   25    

Za  26    
Zo  27 
Ma 28   Inloop kort (08.30 t/m 08.45 uur) 

Di   29    

Wo 30   Inloop kort (08.30 t/m 08.45 uur) 

 

OPVANG BIJ ZIEKTE VAN DE LEERKRACHT 
Als een leerkracht door ziekte afwezig is, proberen wij altijd een 
invaller voor de groep te vinden. Aangezien het aantal invallers 
zeer gering is, is dit niet altijd mogelijk. Als we geen invaller voor 
de groep kunnen vinden, nemen we de volgende maatregelen 
in de aangegeven volgorde: 
 
        1.   We kijken of een aanwezige leerkracht die op dat 
              moment vrij is van lesgevende taken ingezet kan 
              worden voor de groep. 
        2.  We kijken of een groep opgedeeld kan worden over  
              meerdere groepen. 
        3.  We sturen de groep naar huis.  
 
Het naar huis sturen doen we slechts in het uiterste geval en het 
liefst alleen als de beslissing en dag van te voren genomen kan 
worden, zodat iedereen hiervan tijdig op de hoogte is. Wanneer 
een kind echt niet thuis opgevangen kan worden blijft het op 
school onder de hoede van een leerkracht.  
 
 
 
 



DECEMBER 2022

Do    1    

Vr     2   Sinterklaas 

Za    3    
Zo    4    
Ma   5   Pakjesavond (Leerlingen vanaf 12.00 uur uit.) 

Di     6    

Wo   7 

Do    8   Wieltjesdag 

Vr     9    

Za  10 
Zo  11    
Ma 12 

Di   13   Allureraad 

Wo 14    

Do  15 

 

Vr   16    

Za  17    
Zo  18    
Ma 19    

Di   20    

Wo 21   Kerststukjes maken, leerlingen 12.00 uur uit. Kerstviering van 17.00 uur tot 19.00 uur. 

Do  22    

Vr   23   LEERLINGEN VRIJ, START KERSTVAKANTIE  

Za  24       
Zo  25   EERSTE KERSTDAG 
Ma 26   TWEEDE KERSTDAG   
Di   27    
Wo 28 
Do  39    
Vr   30       

Za  31       OUDEJAARSDAG 
 

HET TEAM VAN DE VIJZEL 
WENST IEDEREEN FIJNE FEESTDAGEN 
EN EEN GELUKKIG 2023! 

SINTERKLAASVIERING 
Maandag 5 december verwelkomen we Sinterklaas op  
De Vijzel. Dit wordt een gezellige dag! Uiteraard sluiten we de 
dag af met een cadeautje van de Sint. Voor alle groepen eindigt 
deze dag om 12.00 uur.  
 
KERSTVIERING 
Gedurende de kerstweken is de school door de oudervereniging 
aangekleed met kerstversiering. Naast het reguliere programma 
worden er tal van kerstactiviteiten gedaan. Woensdag 21 de-
cember zijn de kinderen om 12:00 uur uit i.v.m. het kerstdiner 
wat aan het einde van de middag zal plaatsvinden. 
 
KOSTELOOS MATERIAAL: 
Voor u is het afval, voor ons is het veelal materiaal waar we met 
de kinderen nog heel wat van kunnen maken. Boterkuipjes,  
toiletrollen, jampotten, wol, stoffen, hout, blikken. Spaart u het 
voor ons op? 
 
HOOFDLUIS 
Mocht u hoofdluis constateren, meldt u dat dan even aan de 
groepsleerkracht, zodat wij er waar mogelijk rekening mee  
kunnen houden. De controles op hoofdluis worden gedaan door 
de Ouderraad en vinden plaats in de eerste week na een  
vakantieperiode van een week of langer. 



JANUARI 2023

Zo    1      NIEUWJAARSDAG | KERSTVAKANTIE   
Ma   2 
Di     3 
Wo   4 
Do    5    
Vr     6    
Za    7    
Zo    8       
Ma   9    

Di   10    

Wo 11   Luizencontrole 

Do  12 

Vr   13    

Za  14 
Zo  15 
 

Ma 16   Start Cito periode 

Di   17   OR vergadering 

Wo 18 

Do  19 

Vr   20    

Za  21    
Zo  22    
Ma 23      MR vergadering 

Di   24    

Wo 25 

Do  26    

Vr   27    

Za  28 
Zo  29 
Ma 30 

Di   31    

 

ONTWIKKELPUNTEN 2022-2023 
 
De Vijzel is in ontwikkeling  
Dit schooljaar staan de volgende ontwikkelpunten centraal: 
 
Expliciete directe instructie 
We werken in alle groepen volgens het Expliciete Directe  
Instructiemodel (EDI). Een EDI-les heeft altijd een aantal vaste 
onderdelen, zoals het benoemen van het lesdoel, het activeren 
van voorkennis en het uitleggen en begeleid inoefenen van 
nieuwe leerstof. Dit jaar willen we onze vaardigheden hierin  
verder ontwikkelen en borgen.  
 
 
Leskracht 
In de middag werken we thematisch aan wereldoriëntatie. 
Nadat we lessen hebben gegeven over het thema mogen kinde-
ren zelf op onderzoek uit. Na het onderzoek, dat uit een vast 
stappenplan bestaat geven de kinderen een presentatie. Naast 
het verder implementeren van deze cyclus onderzoeken we hoe 
we kinderen vaardigheden als samenwerken en presenteren stap 
voor stap kunnen aanleren.  
 
Ook het houden van leergesprekken en daardoor het betrekken  
van kinderen bij hun eigen leerproces blijven belangrijke 
ontwikkelpunten. 
 
Een nadere uitwerking van de ontwikkelpunten is te lezen in het 
jaarplan 2022-2023. 



FEBRUARI 2023

Do  16   Inloop lang (8.30 t/m 9.00 uur) 

Vr   17    

Za  18 
Zo  19 
Ma 20   Definitief adviesgesprek groep 8 incl. rapportfolio 

Di   21   Leerlingenraad 

Wo 22    

Do  23   Vijzel got talent/Carnaval 

Vr   24   STUDIEDAG, LEERLINGEN VRIJ 

Za  25 
Zo  26 
Ma 27      VOORJAARSVAKANTIE 

Di   28    
 

Wo   1   Wieltjesdag 

Do    2    

Vr     3    

Za    4    
Zo    5    
Ma   6    

Di     7    

Wo   8   Maandsluiting groep 1/2/3 

Do    9    

Vr   10    

Za  11    
Zo  12 
Ma 13    

Di   14   Inloop lang (8.30 t/m 9.00 uur) Allureraad 

Wo 15    

 

KANJERTRAINING 
De kanjertraining is een methode voor sociaal emotionele  
ontwikkeling voor de groepen 1 t/m 8. Het leert de kinderen  
respectvol met zichzelf, elkaar en de school om te gaan. 
 
Vanuit de Kanjertraining staan onderstaande afspraken centraal 
waar wij door de hele school aandacht aan besteden. 
• We vertrouwen elkaar 
• We helpen elkaar 
• Niemand speelt de baas: we werken samen 
• Niemand lacht uit: we hebben plezier 
• Niemand blijft zielig: we doen mee 
 
De kanjertraining wordt gegeven met behulp van digibordlessen 
waarbij verschillende werkvormen gebruikt worden zoals kring-
gesprekken, rollenspellen, kernoefeningen en kanjerspellen. In 
de onder- en middenbouw loopt een verhaal over Max steeds 
als rode draad door alle lessen. Tijdens de lessen komen ook de 
gekleurde petten die staan voor een bepaald gedrag steeds 
weer terug. De kanjerafspraken en de bijbehorende smiley  
poster zijn in iedere klas zichtbaar en we spreken door de hele 
school dezelfde kanjertaal.  



MAART 2023

Do  16    

Vr   17    

Za  18 
Zo  19    
Ma 20    

Di   21    

Wo 22    

Do  23   Wieltjesdag/MR vergadering 

Vr   24 

Za  25    
Zo  26    
Ma 27 

Di   28 

Wo 29    

Do  30    

Vr   31 

 

Wo   1   VOORJAARSVAKANTIE 
Do    2    
Vr     3    
Za    4    
Zo    5    
Ma   6   Rapportfolio mee 

Di     7    

Wo   8   Luizencontrole 

Do    9   OR vergadering 

Vr   10    

Za  11    
Zo  12    
Ma 13   Voortgangsgesprekken groep 1 t/m 7 

Di   14 

Wo 15    

 

COMMUNICATIE 
Op school hechten we waarde aan een goede communicatie 
met ouders en leerlingen. Na schooltijd kunt u altijd even bin-
nenlopen voor een kort gesprek met de leerkracht of voor het 
maken van een afspraak. Veel communicatie vanuit school loopt 
digitaal, zodat we zoveel mogelijk ouders bereiken.  
 
SCHOOLNIEUWS 
Om u regelmatig op de hoogte te houden van alle gebeurtenis-
sen op school, ontvangt u iedere maand onze nieuwsbrief, de 
Vijzelvaria. Hierin staan alle wetenswaardigheden over activi-
teiten, onderwijskundige zaken, feestelijkheden, etc.  
 
KLASSENNIEUWS 
In de Parro app communiceren de leerkrachten over hetgeen 
dat zich afspeelt in de klas. Denk dan aan wijzigingen in gymtij-
den, het thema waar aan gewerkt wordt, aankomende toetsen 
of nieuw aangeboden lesstof.  
 
RAPPORTFOLIO GESPREKKEN  
We starten het schooljaar met een startgesprek tussen leerling, 
ouders en leerkracht. Samen zijn we verantwoordelijke voor de 
inhoud van het gesprek. Wat is belangrijk om te weten van uw 
kind? Wat kunnen we van elkaar verwachten? Welke afspraken 
zijn belangrijk voor aankomend jaar? De inhoud van het ge-
sprek kan er in elke situatie anders uit zien. In november en fe-
bruari/maart houden we voortgangsgesprekken. Ook dit zijn 
gesprekken met leerling, ouders en leerkracht. Samen bespreken 

we de ontwikkeling en maken we zo nodig nieuwe afspraken. 
Aan het eind van het schooljaar kunt u zich facultatief inschrijven 
voor een gesprek. Mocht u zaken zonder uw kind willen bespre-
ken, kunt u altijd een afspraak maken.  
 
RAPPORTFOLIO  
Uw kind krijgt twee keer per jaar een rapportfolio mee naar 
huis. In maart krijgt u het rapportfolio mee naar huis na het  
gesprek. In juni is het gesprek facultatief. Het bevat naast  
verschillende werkjes, een persoonlijk stukje van de leerkracht, 
uitslagen van de Cito toetsen en de rapportage vanuit Snappet. 



APRIL 2023

Zo  16 

Ma 17 

Di   18  Eindtoets IEP groep 8 
Wo19  Eindtoets IEP groep 8/NIO groep 7 
Do  20   
Vr   21  Koningsspelen 
Za  22    
Zo  23    
Ma 24   MEIVAKANTIE 

Di   25    

Wo 26       
Do  27   KONINGSDAG 

Vr   28 

Za  29    
Zo  30    
 

Za    1    
Zo    2 
Ma   3    

Di     4    

Wo   5    

Do    6    

Vr     7   GOEDE VRIJDAG, LEERLINGEN VRIJ 

Za    8    
Zo    9   EERSTE PAASDAG 
Ma 10   TWEEDE PAASDAG 

Di   11   Allureraad 

Wo 12   Maandsluiting groep 4/5/6 

Do  13    

Vr   14 

Za  15    
 

KONINGSSPELEN  
In april houden we de Koningsspelen. Een dag met een sportief 
spelletjescircuit. We hebben onderdelen speciaal bedoeld voor 
de onderbouw en onderdelen speciaal bedoeld voor de boven-
bouw. De dresscode voor deze dag is oranje!  
 
MUZIEKLES 
Alle groepen volgen om de week muziekles. Deze lessen worden 
verzorgd door vakleerkrachten van muziekschool De Vuurvogel. 
Zij zorgen voor een passend aanbod.  
 
BIEBCLUB  
Iedere woensdag wordt de biebclub gerund door kinderen  
en vrijwilligers. U kunt samen met uw kind tussen 14.15 en  
15.15 uur boekjes kiezen om thuis te lezen. We hopen dat u hier 
allen gebruik van maakt!  
 
INLOOPOCHTENDEN  
Minimaal vier keer per jaar staat er een inloopochtend gepland. 
De inloop duurt een half uur. U kunt dan een kijkje nemen in de 
klas. Samen met uw kind kunt u de lesstof bespreken of een  
opdracht doen. 



MEI 2023

Ma   1   MEIVAKANTIE 
Di     2 
Wo   3       

Do    4      Dodenherdenking 

Vr     5   Bevrijdingsdag 
Za    6    
Zo    7       

Ma   8   Start schoolzwemmen 

Di     9    

Wo 10   Luizencontrole 

Do  11   

Vr   12    

Za  13    
Zo  14   Moederdag 
Ma 15   Kamp groep 7/8 

 

Di   16   Kamp groep 7/8 Schoolreis groep 1 t/m 6 

Wo 17   Kamp groep 7/8 

Do  18    HEMELVAARTWEEKEND, LEERLINGEN VRIJ 
Vr   19    
Za  20 
Zo  21 
Ma 22 
Di   23    

Wo 24    

Do  25    

Vr   26   MR vergadering 

Za  27    
Zo  28   EERSTE PINKSTERDAG 
Ma 29   TWEEDE PINKSTERDAG, LEERLINGEN VRIJ 

Di   30   STUDIEDAG LEERLINGEN VRIJ 

Wo31  Start Cito periode 
 

GYMLES 
Er wordt door alle groepen op 
maandag en vrijdag gegymd.  
 
De gymlessen worden in het dorps-
huis op maandag door de groeps-
leerkracht verzorgd. Op vrijdag 
worden de lessen door een va-
kleerkracht gymnastiek gegeven. 
Wilt u voor goed passende gymkle-
ding en -schoenen met een witte 
zool zorgen? Voor kinderen uit 
groep 1/2 en 3/4 graag schoenen 
met klittenband. I.v.m. de veiligheid 
liever geen balletschoenen; deze 
zijn glad en minder geschikt voor 
de gymles.  



JUNI 2023

Do    1    

Vr     2    

Za    3 
Zo    4    
Ma   5    

Di     6    

Wo   7    

Do    8    

Vr     9     

Za  10    
Zo  11 
Ma 12    

Di   13   Schoolfoto 

Wo 14 

Do  15    

 

Vr   16    

Za  17    
Zo  18       Vaderdag 

Ma 19   Inloop kort (08.30 t/m 08.45 uur) 

Di   20    

Wo 21   Inloop kort (08.30 t/m 08.45 uur) 

Do  22    

Vr   23    

Za  24 
Zo  25    

Ma 26    

Di   27   Leerlingenraad 

Wo 28 

Do  29 

Vr   30   Wieltjesdag 

 

DE LEERLINGENRAAD 
Juf Karen is voorzitter van de leerlingenraad. Ze zorgt dat de 
agenda wordt opgesteld en tijdig wordt verspreid. Leerkrachten 
bereiden de leerlingenraad voorafgaand aan een bijeenkomst 
in de klas voor met de kinderen, zodat de klassenvertegenwoor-
diger voldoende input heeft. Iedere leerling kan agendavoorstel-
len inbrengen. In overleg met de leerling wordt bepaald of het 
item passend is voor in de leerlingenraad, daarnaast kan er input 
komen vanuit ouders (OR/MR) of het team. De leerlingenraad 
komt zes keer per schooljaar samen om te overleggen. Van ie-
dere bijeenkomst wordt een verslag gemaakt door een leerling 
van groep 8. Deze notulen worden vervolgens verspreid aan 
alle groepen. Een kort verslag kunt u teruglezen in de Vijzelva-
ria. 
 
OUDERRAAD 
De OR van de Vijzel bestaat uit een groep enthousiaste ouders. 
De OR helpt met verschillende festiviteiten zoals Sinterklaas, 
Kerst, 
Carnaval, Pasen, Koningsdag en de schoolreisjes. 
 
OUDERBIJDRAGE 
Om de extra activiteiten te kunnen bekostigen 
wordt van de ouders door de Ouderraad ieder schooljaar een 
vrijwillige bijdrage 
gevraagd. Hiervan worden tal van leuke activiteiten georgani-
seerd. 
 

MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 
De MR op de Vijzel bestaat uit vier vertegenwoordigers. Twee 
vertegenwoordigers vanuit het personeel en twee vanuit de  
ouders. De MR is een officieel orgaan. Dit betekent dat de  
bevoegdheden van de MR wettelijk zijn vastgesteld. De MR over-
legt met de directie en de gemeenschappelijke medezeggen-
schapsraad (GMR) over belangrijke schoolzaken. De MR komt 
vijf keer per jaar bijeen. De vergaderingen zijn openbaar. 
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JULI 2023

Za    1    
Zo    2    
Ma   3 

Di     4 

Wo   5    

Do    6    

Vr     7   Rapportfolio mee 

Za    8    
Zo    9    
Ma 10   Voortgangsgesprek naar keuze groep 1 t/m 6 

Di   11   Allureraad/ MR vergadering 

Wo 12       

Do  13 

Vr   14       

Za  15 
 

Zo  16    
Ma 17 

Di   18   Juffendag en musical groep 7/8 

Wo 19   Wenmoment in nieuwe groep 

Do  20   Laatste schooldag 

Vr   21   START ZOMERVAKANTIE T/M 3 SEPTEMBER 
Za  22 
Zo  23 
Ma 24    
Di   25    
Wo 26 
Do  27 
Vr   28 
Za  29 
Zo  30 
Ma 31 
 

AFSCHEID GROEP 8 
In de laatste schoolweek neemt groep 8 afscheid met een  
afscheidsmusical in het dorpshuis. Deze wordt op dinsdagavond 
uitgevoerd voor de ouders. Hierna is het tijd voor de disco (voor 
de kinderen). De ouders kunnen dan gezellig een afscheids-
drankje nuttigen. 
 
STICHTING ALLURE 
Onze school is één van de 15 scholen van de Stichting Allure 
voor Openbaar primair onderwijs. De scholen van Allure staan 
in de gemeenten Medemblik, Koggenland en Opmeer.

HET TEAM VAN 

OBS DE VIJZEL 
WENST U ALLEN EEN 

HELE FIJNE EN ZONNIGE 
VAKANTIE TOE! 

Stichting Allure 
Kerkstraat 79a 1687 AM WOGNUM 

T (0226) 35 72 30 
 

info@stichtingallure.nl 
www.stichtingallure.nl 
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