
Kalender 2021 - 2022

Leren met
  plezier!



augustus 2021



maandag dinsdag
wk 30

woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag

Zomervakantie
t/m 16 augustus

Einde
Zomer-
vakantie

Luizencontrole
Start nieuwe
schooljaar

start gouden
weken 30 31

deze week
Omgekeerde

oudergesprekken

      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



september 2021



maandag dinsdag
wk 35

woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag

afsluiting
gouden weken

Infoavond ouders
& kinderen 
alle groepen

aanvang 17.00 uur

Kinderpostzegels
gr. 7-8

Schoolreisje 
gr. 1-4

Buitenlesdag

schoolreis
gr. 5-8

Studiedag
alle leerlingen vrij

  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

Optreden gr. 1-2
11.30 uur

deze week
Omgekeerde

oudergesprekken

deze week
Omgekeerde

oudergesprekken



oktober 2021



maandag dinsdag
wk 39

woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag

Dierendag

Herfstvakantie

Huishoudelijke
ouderavond

Kinderboekenweek
‘Wat wil je 
worden?’

afsluiting
Kinderboekenweek

uuurtje
feest

Deze week 
Ontruimings- 

oefening

Leerlingraad

Koffieuurtje 
voor ouders

8.30 - 9.30 uur
Luizencontrole

speelgoeddag
groep 1-2

extra
schoonmaakochtend

groep 1-2

    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



november 2021



maandag dinsdag
wk 44

woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag

Allerzielen

Deze week
Facultatieve

oudergesprekken

St.
Maarten

Optreden gr. 5-6
14.30 uur

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



december 2021



maandag dinsdag
wk 48

woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag

Sint op school Sinterklaas

Eerste 
Kerstdag

Kerstviering
op school Tweede 

Kerstdag
12.00 uur

Kerstvakantie

Oud en 
nieuw

Leerlingraad

speelgoeddag
groep 1-2

  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



januari 2022



maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag

Kerstvakantie Nieuw-
jaarsdag

Schoonmaak-
ochtend
8.30 uur

Start
zilveren weken

Afsluiting
zilveren weken

Drie
Koningen

wk 52

Nieuwjaarsproost

31

Optreden gr. 7-8
14.30 uur

Luizencontrole

     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



februari 2022



maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag
wk 5  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

Voorjaarsvakantie

Carnaval

Start
oudergesprekken 
n.a.v. rapport

Studiedag
alle leerlingen vrij

Rapporten
mee

Koffieuurtje 
voor ouders

8.30 - 9.30 uur

speelgoeddag
groep 1-2

extra
schoonmaakochtend 

groep 1-2



maart 2022



maandag dinsdag
wk 9

woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag

Start
Jantje Beton Actie 

groep 5-8

Nationale
boomplantdag

Open dag Aves

Deze week 
Ontruimings-

oefening

Optreden gr. 3-4
11.45 uur

Luizencontrole Leerlingraad
 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



april 2022



maandag dinsdag
wk 13

woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag

Goede vrijdag Pasen

Pasen

Palmpasen

Meivakantie

Deze week 
eindtoets groep 8

Koningsspelen

Fotograaf

Deze week facultatieve
oudergesprekken

speelgoeddag
groep 1-2

    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



mei 2022



maandag dinsdag
wk 17

woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag

Doden-
herdenking

Hemelvaartsdag

Bevrijdingsdag
Moederdag

Deze week
avondvierdaagse

Start 
school-breed

thema

Afsluiting 
school-breed

thema
30

31

Meivakantie

Luizencontrole

      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
Avesdag

leerlingen vrij



juni 2022



maandag dinsdag
wk 22

woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag

Vaderdag

Meester- en
juffendag

Pinksteren

Leerlingraad

  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 

Koffieuurtje 
voor ouders

8.30 - 9.30 uur



juli 2022



maandag dinsdag
wk 26

woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag

Activiteit gr 8

Zomervakantie 
t/m 

28 augustus

Doordraaimiddag
Penalty schieten

Musical

rapporten mee

Afscheid gr. 8
Laatste schooldag

12 uur
Zomervakantie!

Deze week
rapport

gesprekken

    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



Personeel
Directie
Sandra van der Tempel  Ella van Essen
swsdewending@aves.nl swsdewending@aves.nl
s.vandertempel@aves.nl e.vanessen@aves.nl

Aanwezig
Maandagochtend, dinsdagmiddag, woensdagochtend,
donderdagochtend, vrijdagochtend

Groep 1 en 2
Susan ten Dam 
s.tendam@aves.nl 

Aanwezig
Maandag tot en met vrijdag 

Groep 5 en 6
Marcha Smeink Aafke Snoek
m.smeink@aves.nl a.snoek@aves.nl

Aanwezig
Maandag tot en met vrijdag  Maandag tot en met vrijdag

Groep 3 en 4
Maaike Spijkerman Nathalie Marsé
m.spijkerman@aves.nl n.marse@aves.nl

Aanwezig Aanwezig
Maandag tot en met vrijdag Dinsdagmiddag

Intern begeleider RT-er 1-4 en NT2
Marieke v.d. Ven Nathalie Marsé
m.vanderven@aves.nl n.marse@aves.nl

Aanwezig Aanwezig  Conciërge
Dinsdag en Maandag, dinsdag, Anne Rink Groenveld
vrijdagochtend donderdag

Groep 7 en 8
Ewoud de Ruiter  Marcha Smeink
e.deruiter@aves.nl m.smeink@aves.nl

Aanwezig  Aanwezig
Maandag tot en met vrijdag Maandag tot en met vrijdag

ICT-er Vakdocent muziek
Susan ten Dam 
s.tendam@aves.nl 

Vakdocenten Lessen Leren Leven Vakdocent gym
Tecla, Hennie en Aisha Jelle van der Ploeg
Dienstencentrum HVO/GVO j.vanderploeg@aves.nl

Aanwezig Aanwezig
Dinsdagmiddag Maandag, dinsdag, vrijdag

s.vandertempel@aves.nl e.vanessen@aves.nl

Maaike Spijkerman Nathalie Marsé



Informatie
De kalender
In deze kalender vindt u alle belangrijke, praktische informatie voor het schooljaar 2021-2022. De schoolgids van onze school is te vinden op onze 
website. Daarin kunt u lezen waar wij als school voor staan, hoe wij werken en hoe wij ‘Leren met Plezier’ vorm geven. 

De schooltijden
   ’s morgens ’s middags
maandag 8.30 - 12.00 uur 13.00 - 15.00 uur (groep 1 en 2 vrij)
dinsdag 8.30 - 12.00 uur 13.00 - 15.00 uur
woensdag  8.30 - 12.15 uur vrij
donderdag 8.30 - 12.00 uur 13.00 - 15.00 uur
vrijdag 8.30 - 12.00 uur 13.00 - 15.00 uur (groep 1, 2, 3 en 4 vrij)

- Vanaf 8.15 uur zijn de leerkrachten op het plein aanwezig.
- Om 8.25 uur gaat de bel, dat is het moment waarop we vragen aan de ouders om afscheid te nemen.
- I.v.m. de drukte in de gangen en de lokalen vragen we, zeker in de hogere groepen, buiten afscheid van uw kind te nemen.
- Uiteraard bent u incidenteel van harte welkom om even met uw kind mee te lopen om iets te bekijken. 
- De lessen starten om 8.30 uur. Op dat moment vragen we aan u als ouders de school te verlaten.
- Na schooltijd loopt de leerkracht met de kinderen meer naar de parkeerplaats.

Gymlessen
De gymlessen worden door onze vakdocent Jelle van der Ploeg gegeven. De leerkrachten zijn bij de lessen aanwezig om te ondersteunen. 
Op vrijdagochtend is meester Jelle aanwezig voor buitengymles voor groep 1 en 2  en individuele motorische ondersteuning.
Groep 1 en 2 Maandagmorgen (11.00 - 12.00 uur)
Groep 3 en 4 Maandagmiddag (13.15 - 14.00 uur)  en  dinsdagmiddag  (13.15 - 14.00 uur) 
Groep 5 en 6 Maandagmiddag (14.15 - 15.00 uur)  en vrijdagmiddag  (13.30 - 14.15 uur)
Groep 7 en 8  Dinsdagmiddag (14.15 - 15.00 uur)  en vrijdagmiddag  (14.15 - 15.00 uur)

In verband met de hygiëne is het belangrijk dat de leerlingen gymschoenen en gymkleding dragen, graag daarin de naam van uw kind vermelden. 
Wanneer uw kind om 15.00 uur vanaf de sporthal zelf naar huis mag gaan, wilt u dit dan doorgeven aan de groepsleerkracht? 



Informatie
Ziekte/verzuim/verlof
Wanneer uw kind wegens ziekte of een andere reden niet op school kan komen, wilt u dit dan voor schooltijd melden (0527 - 26 14 47)? 
Indien u, om welke reden dan ook, buiten de schoolvakanties om, verlof aan wilt vragen voor uw kind dan kunt u dit bij de directie aanvragen.

Medezeggenschapsraad en activiteitenvereniging
De volgende personen zitten namens de ouders in de medezeggenschapsraad of de activiteitenvereniging:

Medezeggenschapsraad
Oudergeleding
Marielle Game voorzitter
Pauline Baken lid
mr.swsdewending@aves.nl

Project Identiteit 
Door middel van een goede identiteitstekst en kalender geven wij de identiteit van onze samenwerkingsschool vorm. Dit doen we door de Lessen 
Leren Leven in groep 3 tot en met 8 aan te bieden. We willen iedere leerling kennis laten maken met alle vormen van identiteit. Daarmee willen we 
leerlingen bewust maken van de diversiteit in onze samenleving. De leerlingen blijven tijdens de lessen ‘Leren leven’ in de eigen groep. De GVO/ 
HVO/IVO leerkrachten geven, in periodes van drie weken, les aan de gehele groep. In groep 1 en 2 verzorgt de eigen groepsleerkracht de lessen 
rondom identiteit geïnspireerd door de informatie en thema uit het project Lessen Leren Leven.

Vervoer van leerlingen
Regelmatig vragen wij ouders leerlingen te vervoeren naar Emmeloord (o.a. naar het Cultureel Centrum) en naar evenementen en excursies. 
Wij gaan er van uit dat u zich bij dit vervoer houdt aan de wettelijke voorschriften en ervoor zorgt dat de kinderen veilig op de plaats van bestemming 
komen. Het gebruik van de autogordel is altijd verplicht. Afhankelijk van lengte en leeftijd, graag gebruik maken van kinderzitje of stoelverhoger. 
U kunt het vervoersprotocol van de stichting op de site van de stichting Aves vinden.

Overige activiteiten
Kinderpostzegels: In de oneven jaren (2021) verzorgen de kinderen van de groepen 7 en 8 de verkoop van de kinderpostzegels.
Jantje Beton: Jaarlijks gaan de kinderen van groep 5 tot en met 8 Jantje Beton loten verkopen, deels is de opbrengst
voor Jantje Beton en deels voor de school. We hopen zo een deel van de oudpapier inkomsten die we missen op te kunnen vangen. 
Batterijen: Op school worden batterijen ingezameld. Deze worden gerecycled en zo helpen we mee aan het behoud van een goed milieu.
Voor elke kilo batterijen die we inzamelen sparen we punten. Die punten zijn goed voor het aanschaffen van leuke materialen voor de leerlingen.

Activiteitenvereniging
Jolien Groothedde penningmeester 
Aangevuld met 6 ouders en 1 contact persoon namens het team
av.swsdewending@aves.nl

Teamgeleding
Susan en Maaike



Gebruik mobiele telefoons
Vooral leerlingen in de hogere groepen beschikken tegenwoordig over een mobiele telefoon. Soms wordt deze mee naar school genomen om in 
‘noodgevallen’ te kunnen bellen. Graag willen wij hieraan meewerken. De mobieltjes staan tijdens lestijd uit.

Nieuwe leerlingen en zij-instromers
Ruim voordat een kind 4 jaar wordt kunnen de ouders contact opnemen met de school om zich te oriënteren op de mogelijkheid om hun kind(eren) 
aan te melden bij De Wending. In een gesprek met de directie kunnen alle vragen die bij hen leven besproken worden en er worden afspraken 
gemaakt over een kennismaking met de klas. Voordat het kind 4 jaar is kan het een aantal dagdelen ‘proefdraaien’ om alvast een beetje te wennen. 
Op de dag dat een kind 4 jaar wordt kan het worden toegelaten tot onze school. Ouders die door verhuizing in Bant komen wonen en kinderen 
hebben in hogere groepen zijn ook van harte welkom op De Wending.

Pantoffels
In de groepen 1 en 2 dragen de kinderen pantoffels. Vanaf groep 3 is dit een keuze van ouders en kind. 

Ouderhulp
Op De Wending wordt met enige regelmaat een beroep op de ouders gedaan om te helpen bij het uitvoeren van allerlei werkzaamheden. 
Zoals u zult begrijpen wordt ouderhulp door het team zeer op prijs gesteld, team en kinderen kunnen niet zonder uw hulp. We vragen uw 
hulp via de nieuwsbrief, klassenouders, mail en/of Parro.

Op De Wending werken we met klassenouders voor elke combinatiegroep. De klassenouder ondersteunt de leerkracht met de volgende taken:
• Vervoer regelen voor uitjes van de groep  • Allerlei hand- en spandiensten
• Hulp regelen   • Sportcommissie
• Aanspreekpunt voor nieuwe ouders
We vragen uw hulp via de klassenouders en/of Parro. 

Verzekering
Stichting Aves heeft een collectieve ongevallenverzekering afgesloten voor alle leerlingen. Vrijwilligers van de school zijn via de gemeente verzekerd. 
Dit geldt alleen tijdens uitvoering van vrijwilligerswerk en de dekking is aanvullend op uw eigen verzekeringen.

Boekje groep 1 en 2
Nieuwe leerlingen krijgen een boekje ‘Welkom op school’. Hierin staat allerlei informatie over groep 1 en 2 en aan de hand van het verhaal kunnen de 
bijna 4-jarige alvast wennen.

Informatie



Schoolreisjes
Alle groepen gaan dit jaar op 1 daagse schoolreis met de bus. In deze kalender zijn de datums opgenomen. Voorafgaand aan de schoolreisjes/
kamp sturen wij u een Parro met meer informatie. De kosten t.a.v. deze schoolreisjes worden jaarlijks middels een doorlopende automatische incasso 
geïncasseerd.

Belangrijke datums
Voor de datums van ouderavonden, 10-minuten-gesprekken, voorstellingen, rapporten e.d. verwijzen wij u naar deze jaarkalender. De datums zijn 
ook terug te vinden op onze site www.swsdewending.nl en Parro.
    
Viering van de verjaardag/trakteren
Alle jarigen vieren hun verjaardag in de eigen groep. Jarige kinderen mogen natuurlijk in hun combinatiegroep trakteren en samen met een 
klasgenootje mogen ze, met een kaart, de hele school rond. Wilt u de traktatie zo gezond mogelijk houden en niet te uitbundig trakteren? We zien 
graag dat broertjes/zusjes thuis getrakteerd worden. Mocht u kinderen uitnodigen voor een feestje, dan vragen wij u de uitnodigingen buiten schooltijd 
te verspreiden. Tijdens het Wendingjournaal op vrijdagochtend om 8.30 uur hebben we aandacht voor de jarige kinderen van de week die volgt. 

De verjaardagen van de leerkrachten vieren we gezamenlijk tijdens ‘de meester- en juffendag’. Dit schooljaar wordt deze gehouden op dinsdag 22 juni. 

Fruit eten/ochtendpauze
Voor alle kinderen adviseren wij om fruit/brood/drinken mee te geven voor de ochtendpauze. Het is belangrijk dat de kinderen weer energie
krijgen om de rest van de morgen goed te kunnen werken. Wilt u het fruit van uw kleuter, indien nodig, gesneden meegeven? Jaarlijks geven we onze 
school op om mee te doen aan het schoolfruitproject. De kinderen krijgen dan 20 weken lang 3 keer per week een gratis stuk fruit aangeboden tijdens 
de ochtendpauze om half 11.

Hoofdluis
Iedereen kan last van hoofdluis krijgen, we controleren daarom regelmatig alle kinderen. Dit gebeurt zoveel mogelijk op woensdag na een vakantie. 
Ouders van de school nemen deze taak voor hun rekening. Wanneer we bij een kind hoofdluis constateren krijgt u persoonlijk bericht. Voor datums 
van controle verwijzen wij u naar deze jaarkalender.

Informatie



Ouderbijdrage
Voor het organiseren van allerlei activiteiten (o.a. Sinterklaasfeest, Kerstfeest, laatste schooldag) wordt van de ouders een geldelijke bijdrage 
gevraagd. Dit bedrag is een vrijwillige bijdrage. De hoogte van deze ouderbijdrage was afgelopen jaar € 15,00. Dit bedrag wordt jaarlijks op de 
ouderavond vastgesteld. De activiteitenvereniging verantwoordt op de ouderavond de besteding van het geld. De betaling gaat, indien gewenst, 
via een automatische incasso. U ontvangt hiervoor via de penningmeester van de AV een toestemmingsformulier.

Overblijven
Bij aanvang van het schooljaar 2021-2022   verzorgt het team zelf de overblijf. Kinderen kunnen hiervoor worden aangemeld. Zolang het team het 
overblijven op zich neemt is het kosteloos.  Als we weer terug gaan naar de organisatie van voor COVID dan worden er kosten in rekening gebracht.
De kinderen eten in de klas en zijn daarna minimaal een half uur buiten. De directie is verantwoordelijk en aanspreekpunt voor het overblijven.  

Schoolarts/jeugdverpleegkundige
Jaarlijks bezoekt de schoolarts/jeugdverpleegkundige basisscholen voor een onderzoek in groep 2 en 7. Ouders/verzorgers ontvangen de 
oproep voor het kind per post. Bij dit onderzoek kan het noodzakelijk zijn dat de ouder(s)/verzorger(s) aanwezig zijn. Indien er reden is voor extra 
aandacht kunnen er tussentijdse controles worden afgesproken. U kunt ook zelf contact opnemen met de jeugdarts of de jeugdverpleegkundige, 
telefoon 0900-0400001.

Mini-bieb
Onze school heeft een mini-bieb. Dit is een samenwerking met de bibliotheek in Emmeloord. Alle leerlingen van school 
(en kinderen van 0 tot 12 jaar woonachtig in Bant) kunnen boeken lenen om op school te lezen maar ook om mee naar
huis te nemen. Iedere woensdag van 11.15 tot 12.15 uur is de mini-bieb geopend, ouders verzorgen tijdens deze momenten 
de inname en uitleen van de boeken.



Gevonden voorwerpen
Er blijft wel eens iets op school achter waarvan we lastig kunnen achterhalen van wie het is. Het is handig spullen van uw 
kind te voorzien van een naam. Bij de entree is een bak waar we gevonden voorwerpen verzamelen. 

Website
Onze school heeft een website. Alle belangrijke informatie over onze school is hier te vinden. Ook de nieuwsbrieven en foto’s 
van activiteiten plaatsen we hier. Bij het kopje ‘kinderen’ komt regelmatig een stukje in de zgn. klassenkrant. 

Facebook
Onze school heeft een FB-pagina. Regelmatig delen we berichten van leuke activiteiten of aankondigen. 

Parro
We communiceren via Parro, deze app is een afgeschermde omgeving waar informatie over de groep en de school kan worden gedeeld. 

Koffi e-uurtje
We vinden de mening van u als ouders belangrijk. We organiseren daarom drie keer per jaar het zgn. Koffie uurtje waarbij we informeel 
van gedachten kunnen wisselen over onze school. Dromen, krachten en wensen staan tijdens deze uurtjes centraal.

Privacy
In verband met de wet op privacy vragen we jaarlijks toestemming voor het plaatsen van foto’s op onze website en/of facebook pagina.

Wendingweetjes
Iedere maand sturen we via Parro de nieuwsbrief naar alle ouders  met daarin belangrijke datums, mededelingen, informatie en een vooruitblik vanuit de groepen. 

Uw mening is belangrijk. Mist u iets in deze kalender of heeft u tips?
Laat het ons weten: tel. 0527 - 26 14 47 of swsdewending@aves.nl

Samenwerkingsschool De Wending
Zuidwend 4 T (0527) 26 14 47 I www.swsdewending.nl
8314 AA Bant E swsdewending@aves.nl
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www.swsdewending.nl


