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ACTIVITEITENKALENDER



Over ons

Welkom bij De Kraanvogel!

Voor u ligt de activiteitenkalender van basisschool De Kraanvogel. Naast alle activiteiten die in 
dit schooljaar plaatsvinden, bevat deze kalender ook allerlei (praktische) informatie. Zoals wat 
De Kraanvogel uw kind(eren) te bieden heeft. En wat wij u als ouders te bieden hebben. Maar ook 
hoe het op onze school werkt. Wie de leerkrachten en andere medewerkers zijn. Wanneer uw kind 
vakantie heeft. En nog veel meer. Toch past niet al onze informatie op deze kalender. Neemt u 
daarom ook eens een kijkje op www.dekraanvogel-vorden.nl of bekijk de Schoolgids (staat ook op 
de website). 

Wij zijn ook te vinden op facebook: https://www.facebook.com/basisschooldekraanvogel 

Heeft u na het lezen van alle informatie vragen? Komt u dan gerust eens op school. Ook als u iets 
wilt bespreken, bent u van harte welkom. 

O ja! Als u op de hoogte wilt blijven van het laatste schoolnieuws, kunt u zich aanmelden voor de 
nieuwsbrief. Dit kan via de website.  

Tot ziens!
Het team van De Kraanvogel

          basisschooldekraanvogel



DE VREEDZAME SCHOOL
Wij werken volgens de methode: de Vreedzame School. De klas en school zien wij als 
een leefgemeenschap. Kinderen worden gezien en gehoord. Ze krijgen een stem en leren 
een democratisch burger te zijn. Om open te staan voor verschillen en deze te overbrug-
gen. Maar ook: om conflicten op een goede manier op te lossen. Kinderen ervaren dat ze 
ertoe doen. 

CITO-SCORES
De extra aandacht voor onze kinderen leidt ons niet af van waar het op school vooral 
om draait: de resultaten. Toch zeggen wij: “Zonder welbevinden geen betrokkenheid en 
competenties. En zonder betrokkenheid en competenties geen welbevinden.” Die insteek 
loont. Al verschillende jaren presteren onze leerlingen bovengemiddeld bij de Cito-eind-
toets. Daarop zijn wij natuurlijk erg trots!

VERSE GROENTE & FRUIT
Voor het schoolfruit doen we mee aan een speciaal project van de Europese Unie. Drie 
dagen per week hebben we vers fruit op school. En verse groenten? Die verbouwen de 
kinderen in de groentetuin van de school. 

Over ons:

Rust & structuur
Wij vinden rust en structuur erg belangrijk. 
Of de kinderen nog kleuter zijn of al bijna 
toe aan de middelbare school, ze weten 
hoe het op school werkt. Dat we elkaar         
’s ochtends ‘goedemorgen’ wensen. Wat 
de afspraken en regels zijn. Hoe we met 
elkaar omgaan. Want daarover zijn wij 
duidelijk. En dat zijn wij ook in onze ver-
wachtingen. Voor de kinderen is dat wel zo 
prettig. Maar ook ouders waarderen dit. In 
school en in de klassen is het rustig. Als 
we ergens met de kinderen naartoe gaan, 
lukt dat zonder dat het uit de hand loopt. 
Dat past allemaal bij onze methode: de 
Vreedzame School (zie ook kader). 

Ieder kind op z’n eigen topniveau
Kinderen die extra aandacht nodig hebben, 
krijgen die aandacht bij ons op school. 
Zoals extra instructie, ondersteuning of 
begeleiding. Want met Passend Onderwijs 
loopt De Kraanvogel al jaren voorop. Heb-
ben kinderen juist extra uitdaging nodig? 
Dan zorgen onze leerkrachten voor extra 
opdrachten. Of voor bijvoorbeeld werkjes 
op een hoger niveau. In kindgesprekken 
geven de kinderen zélf aan wat ze willen. 
Ons uitgangspunt: als de betrokkenheid 
en het welbevinden goed is, kan ieder kind 
zijn eigen topniveau bereiken.

Wie zijn wij

Basisschool De Kraanvogel is een school 
waar de kinderen elkaar kennen. Waar 
zij alle ruimte hebben om te spelen. Om 
vriendjes te maken. Om te leren. En daar 
ook de tijd voor krijgen. De school staat in 
een mooie, groene omgeving. Is er even 
geen les in de klas, dan treft u de kinde-
ren vast in de groentetuin van de school. 
Of op het sportveld naast de school. Of 
misschien wel in de klimtoren. Eén ding 
is zeker, de kinderen voelen zich bij De 
Kraanvogel thuis. En het mooie: zij pres-
teren ook nog eens beter dan gemiddeld!

Een gezonde school
Wij willen voor onze kinderen een gezonde 
school zijn. Zo stimuleren wij de kinderen 
om water te drinken. Gewoon uit de kraan. 
Een deel van het jaar krijgen de kinderen 
drie dagen per week fruit op school via de 
Europese schoolfruit- en groenteregeling, 
de andere momenten nemen de kinderen 
zelf fruit mee. 
Onze eigen gymdocent zorgt ervoor dat 
de kinderen in beweging blijven. Op het 
sportveld naast de school bijvoorbeeld. Of 
in onze eigen gymzaal. Wie wil, kan in de 
wintermaanden op de vrijdagmiddag naar 
een extra gymles. Veel kinderen kijken 
daar steeds weer naar uit! We beschikken 
zelfs over het Gezonde School-vignet. 



Over ons:

In de pauzes spelen alle kinderen tege-
lijk samen. Want iedere groep heeft op 
hetzelfde moment pauze. Ook activiteiten 
doen de kinderen met elkaar. Zoals de 
Koningsspelen, carnaval, de musical. Dat 
kan, omdat De Kraanvogel een kleine 
school is. Dat zorgt er trouwens ook voor 
dat de kinderen elkaar kennen. En veel 
vriendjes en vriendinnetjes hebben, óók om 
na schooltijd mee te spelen.

Buiten schooltijd is De Kraanvogel een ac-
tieve school. Zo organiseren we ieder jaar 
een schoolvoetbaltoernooi, een toernooi 
voor alle Vordense scholen. En zijn we van 
de partij tijdens het Medlerfeest. Kinderen 
kunnen dan meedoen aan allerlei leuke 
activiteiten. Wij doen ook elk jaar mee aan 
de Blubberrun, de avondvierdaagse en 
het touwtrektoernooi. Vooraf krijgen de 
kinderen zelfs touwtrekles op school. In 
de wintermaanden zorgen we voor extra 
gymlessen. 

Onze School

Natuurlijk zijn de kinderen op school om 
te leren. Daar zorgen onze leerkrachten 
voor. We hebben er maar liefst 10! Maar 
ook zorgen we ervoor dat de kinderen in 
goede omstandigheden kunnen leren.

De klassen zijn combi-groepen. Dus de 
kinderen zitten met kinderen van een 
ander leerjaar in dezelfde klas. Natuurlijk 
krijgt ieder kind de instructie en lesstof 
die past bij het eigen leerjaar en de eigen 
leerbehoefte. Wat ook het voordeel is van 
combi-klassen? Dat de kinderen veel ande-
re kinderen kennen. 

De Kraanvogel biedt daarnaast maatwerk. 
Om te doen wat goed is voor het kind. Dat 
is het voordeel als je met veel leerkrachten 
bent. Maar we gebruiken in de klas ook 
chromebooks. Dit is een laptop waarmee 
de kinderen de lesstof in hun eigen tempo 
en op hun eigen niveau verwerken. Zo 
kunnen ze zich optimaal ontwikkelen en 
werken aan hun eigen, zwakkere punten. 
Ook toetsen maken de kinderen voor een 
deel op hun chromebook. 



MAATSCHAPPELIJK BETROKKEN
Basisschool De Kraanvogel staat open voor de samenwerking met de plaatselijke bevolking. 
De school speelt bijvoorbeeld een rol in plaatselijke overlegstructuren. De speelplaats is een 
openbaar speelterrein. En verschillende instanties maken gebruik van de ruimte en voorzie-
ningen van de school. Zoals de peuteropvang, verenigingen en de gemeente Bronckhorst. 
Voor de peuters wordt er op dinsdagochtend speciaal ouder- en peutergym georganiseerd. 
De kinderen dragen ook zelf een maatschappelijk steentje bij, door eenmaal per jaar het 
zwerfafval in Kranenburg op te ruimen.

Over ons:

Breed aanbod
Het aanbod van de school is breed. Zo 
hebben we regelmatig keuzemiddagen, 
waarin we tegemoetkomen aan de inte-
ressegebieden van de kinderen. Omdat 
we ontmoeting belangrijk vinden, krijgen 
de kinderen veel tijd om samen te spelen. 
Maar ook tijd voor bewegen en muziek. 
We maken ook tijd voor vieringen, zoals 
Pasen, Sinterklaas, Kerst en de afscheids-
musical van groep 8. 
De kinderen van groep 7 en 8 werken 
regelmatig in de groente- en bloementuin 
van de school. Zaaien, poten, oogsten; het 
gebeurt er allemaal. Vaak nemen de kin-
deren hun eigen groenten mee naar huis. 
Maar we verkopen onze oogst ook. Met de 
opbrengst kopen we weer nieuw zaai- en 
pootgoed.

Ons onderwijs

Wij besteden veel aandacht aan de in-
tellectuele ontwikkeling van de leerling. 
Wij dragen zorg voor zijn/haar sociale, 
emotionele en creatieve ontplooiing. Ook 
dagen wij onze leerlingen uit optimaal 
te presteren. Maar wel: ieder kind op het 
eigen topniveau. Onze leerkrachten zijn 
enthousiast en goed gekwalificeerd. Zo 
zijn al onze leerkrachten geschoold in het 
geven van leuke en interessante muziek-
lessen of worden deze gegeven door een 
vakdocent van de muziekschool. 

Een aantal docenten heeft zich gespecia-
liseerd. We hebben bijvoorbeeld een eigen 
gymleerkracht en eigen specialisten op 
het gebied van gedrag, taal en lezen. Onze 
leerkrachten bepalen voor een belangrijk 
deel de kwaliteit van ons onderwijs.



Ons Team

Jan Brouwer directeur  

Corry Kuijt leerkracht groep 1/2

Monique Vaandering leerkracht groep 1/2

Nancy Tuenter leerkracht groep 3/4/5 

Linda Hulshof leerkracht groep 3/4/5 en specialist taal en lezen

Marlies Volkers  leerkracht groep 6/7 

Alice Vosman  leerkracht groep 6/7

Merel Lamar  leerkracht groep 8, IB-er en specialist gedrag  

Ingrid Groot Roessink leerkracht groep 8

Ernst-Jan Somsen vakleerkracht gym

Ethel ten Barge onderwijsassistent 

Bart Nijhof conciërge

Minie Meijerink schoonmaakster

Hanny Boersbroek schoonmaakster 

Regelmatig lopen studenten stage bij ons op school. Het gaat vooral om 
Pabo-studenten of studenten die de opleidingen Onderwijsassistent of 
Sport en Bewegen volgen.

Over ons:

Staand vlnr: Juf Alice, meester Jan, Bart, Hanny, juf Ingrid, juf Nancy, juf Ethel, juf Linda, juf 
Monique en meester Ernst Jan
Op de voorgrond: Juf Merel, juf Marlies en juf corry. Afwezig: Minie 

Ons schoolgebouw
Ons schoolgebouw is modern en ruim. We besteden veel aandacht aan de 
aankleding, verzorging en de (speel)mogelijkheden in en om het gebouw. 
Zo zijn de lesruimtes van de groepen 1, 2, 3 en 4 sinds begin schooljaar 
2020 met elkaar verbonden. Leerlingen kunnen heel gemakkelijk van de 
ene ruimte naar de andere. Een aantal lokalen heeft een vide, waar kinde-
ren zelfstandig kunnen werken. 



Betrokkenheid 
ouders

Bij De Kraanvogel zijn we gewend zaken 
met elkaar te bespreken. Twee keer per 
jaar houdt het bestuur een koffieochtend, 
om van ouders te horen wat er leeft. 
Ook zijn ouders altijd welkom tijdens de 
inloop, voordat de lessen beginnen.

In alle geledingen van de school 
spelen ouders een belangrijke rol: 

Ondersteuning bij activiteiten
Ouders helpen bij allerlei activiteiten, zoals 
het overblijven tussen de middag en de 
begeleiding bij evenementen. Ze helpen 
mee met klaarmaken van het schoolfruit, 
assisteren in de schooltuin en helpen mee 
op de jaarlijkse snoeidag. 

Eenmaal per jaar (soms vaker) vraagt de 
school ouders zich aan te melden voor 
de verschillende activiteiten. Dit gebeurt 
via een oproep in de nieuwsbrief of in de 
klassenapp. 

Over ons:

Oudervereniging
De oudervereniging is een zelfstandige 
organisatie binnen de school die op veel 
manieren de werkzaamheden op school 
ondersteunt. Wie een kind aanmeldt op 
school, wordt automatisch lid van de ou-
dervereniging. Tenzij ouders uitdrukkelijk 
aangeven dat niet te willen. 

De oudervereniging heeft een eigen 
bestuur en beschikt over eigen financiële 
middelen. Ouders betalen hun contributie 
van de oudervereniging via de vrijwillige 
ouderbijdrage. 

Tijdens de jaarlijkse algemene ouderavond 
legt het bestuur van de oudervereniging 
verantwoording af over het gevoerde 
beleid. Ook krijgen ouders dan de gelegen-
heid nieuwe bestuursleden te kiezen. 

Op dit moment zijn de bestuursleden:     

Voorzitter: Julia van Ditshuizen
Secretaris: Yvonne Bouwmeester
Penningmeester: 
Milou Stegenga, Ivet Harperink, 
Ann Ruiterkamp, Anneke Eelderink,
Jacqeline Meijer, André Wagenvoort /
Martine Wagenvoort, Sander Roelvink / 
Bernadet Wunderink, Martine ten Arve

Contact met de oudervereniging? 
Mail naar: ov@dekraanvogel-vorden.nl.

Medezeggenschapsraad (MR)
De MR vertegenwoordigt iedereen die met 
school te maken heeft: ouders, kinderen 
en leerkrachten. De MR bestaat uit twee 
ouders en twee personeelsleden. Dit zijn 
op dit moment: 

Ouders:
Niels Groot Jebbink (voorzitter)     
Matthijs Nijhof (lid)

Personeelsleden:
Linda Hulshof (secretaris)
Corry Kuijt (lid)

De MR volgt het schoolbeleid op het 
gebied van onderwijs, personeel, organisa-
tie, huisvesting en financiën. De MR-leden 
denken kritisch mee over het beleid. Het 
belang van alle betrokkenen staat voorop. 

Contact met de MR? 
Mail naar: mr@dekraanvogel-vorden.nl.

Andere geledingen
De Kraanvogel heeft ook een Raad van 
Toezicht en een schoolbestuur. 
Kijk voor meer informatie op 
www.dekraanvogel-vorden.nl of in de 
Schoolgids (deze staat ook op de
 website).



PRAKTISCH

Schooltijden

De ochtend- en middagtijden zijn:
’s ochtends  08.30 – 12.30 uur
’s middags  13.15 – 15.15 uur

woensdagmiddag  vrij

pauzes:  09.45 – 10.00 uur 
  11.00 – 11.15 uur
  12.30 – 13.15 uur

De groepen 1 en 2 zijn vrij 
op maandag- en vrijdagmiddag.

De groepen 3 en 4 zijn vrij op 
vrijdagmiddag.

Groepsindeling
We zijn het schooljaar 2021 - 2022 met 76 
leerlingen gestart. Aan het einde van het 
schooljaar hebben we ongeveer 80 leerlin-
gen. De leerlingen zijn als volgt per groep 
verdeeld (en hun leerkracht is):

Groep 1/2 (start 17 leerlingen)
Juf Corry en juf Monique
De groep wordt nog aangevuld met 
‘instroom’ kinderen
 
Groep 3/4/5 (start 19 leerlingen)
Juf Nancy en juf Linda 
  
Groep 6/7 (start 24 leerlingen)
Juf Marlies en juf Alice
 
Groep 8 (16 leerlingen)
Juf Ingrid en juf Merel  

Gymrooster
Groep 1/2 gymt onder begeleiding van de 
leerkracht. Dit doen ze in de gymzaal. 

Groep 3 t/m 8 gymt onder begeleiding van 
onze gymdocent, ook in de gymzaal van de 
school. Bij mooi weer zwemt groep 5 t/m 8 
in het zwembad van Vorden. Onze gymdo-
cent zorgt voor de begeleiding. De kinderen 
gaan op de fiets. Wilt u hen die dag met de 
fiets naar school brengen en zwemkleding 
meegeven? Enkele ouders fietsen mee als 
begeleiding. 

Wilt u ook meefietsen? Laat dit dan weten 
aan de groepsleerkracht

Gymtijden 
Maandag:
13.15 - 14.15 uur groep 7 en 8
14.15 - 15.15 uur groep 3 en 4

Dinsdag:
13.15 - 14.15 uur groep 5 en 6
14.15 - 15.15 uur groep 3 en 4

Vrijdag:
13.15 - 14.15 uur groep 5 en 6
14.15 - 15.15 uur groep 7 en 8

Muziekrooster
Donderdagochtend  
AMV groep 3 en 4 en afwisselend groep 5 
en 6 en groep 7 en 8.VAKANTIES EN VRIJE DAGEN

Eerste schooldag:  30 augustus 2021
Lindesfeest:   27 september 2021
Herfstvakantie:       18 t/m 22 oktober 2021
Kerstvakantie: 25 december 2021 t/m 7 januari 2022 
Krokusvakantie:     28 februari t/m 4 maart 2022
Goede Vrijdag + Pasen:  15 april t/m 18 april 2022
Meivakantie 
(inclusief Koningsdag):  25 april t/m 6 mei 2022
Vrij met Hemelvaart: 26 mei t/m 27 mei 2022
Pinkstermaandag:  6 juni 2022
Zomervakantie:        9 juli om 12.30 uur t/m 21 augustus 2022

Studiedagen team 
(kinderen zijn vrij): 
27 september 2021
29 oktober 2021
8 december 2021
10 februari 2022
5 april 2022, 9 mei 2022
22 juni 2022.



REGELINGEN

Toelating

De keuze voor een basisschool is best wel 
een ding. Zeker als je bedenkt dat ouders 
hun kinderen bijna 8.000 uur toevertrou-
wen aan de zorg van leerkrachten. Bij De 
Kraanvogel zijn leerlingen uit de ruime 
omgeving van Kranenburg/Vorden wel-
kom. Wel geldt dat de leerling de wette-
lijke leeftijd moet hebben (minimaal 4 en 
maximaal 14 jaar). De leerlingen moeten 
qua verstandelijke, lichamelijke en sociale 
ontwikkeling redelijkerwijs passen in het 
reguliere basisonderwijs.

Als ouder kunt u uw kind aanmelden bij de 
directeur. Een kind dat 3 jaar en 10 maan-
den is, mag 5 dagdelen voor zijn/haar 4e 
verjaardag groep 1/2 bezoeken. Dit kan 
bijvoorbeeld op dinsdag- of donderdag-
ochtend, aansluitend op de tijden van 
peutergroep Het Kraankuikentje. 

Maken kinderen de overstap van de 
peutergroep naar de basisschool of van 
een kinderdagverblijf naar de basisschool? 
Dan maken we gebruik van een over-
drachtsformulier.

Zit uw kind al op een andere basisschool, 
maar wilt u hem/haar aanmelden bij De 
Kraanvogel? Dan bespreken we met u de 
reden van aanmelding en zoekt de school 
contact met de huidige basisschool.

De leerplicht geldt voor kinderen die in 
Nederland wonen en minstens 5 jaar zijn. 
Er geldt een inschrijvingsverplichting en 
een verplichting tot geregeld school-
bezoek.

Basisschoolleerlingen moeten naar 
school, behalve als de leerling:
• ziek is;
• vanwege de vervulling van 
 godsdienstige plichten verhinderd is;
• vanwege het beroep van de ouders  
 alleen buiten de schoolvakanties op  
 vakantie kan;
• door andere ‘gewichtige omstandig-
 heden’ niet op school kan komen.

Bij de eerste twee redenen volstaat een 
melding op school. Bij de laatste twee 
redenen moet de directeur toestemming 
geven. Per schooljaar mag een kind maxi-
maal tien dagen met toestemming van de 
directeur afwezig zijn.

Onder ‘gewichtige omstandigheden’ wordt 
bijvoorbeeld verstaan: de viering van een 
jubileum van een familielid, doktersbezoek 
en andere buiten de wil van de leerling of 
de ouders gelegen omstandigheden. 

Tot ‘gewichtige omstandigheden’ 
behoren niet: 
• Extra vakantie buiten de 
 schoolvakanties;
• Lang vrij weekend; 
• Snipperdagen. 

Dit zien wij als ‘luxe schoolverzuim’ en 
kan voor zowel de ouders als de directeur 
strafrechtelijke gevolgen hebben. 

Leerplicht en 
ongeoorloofd 
verzuim

De directeur is verplicht om ongeoor-
loofd schoolverzuim te melden aan de 
leerplichtambtenaar. Deze kan verdere 
actie ondernemen. Op de website van de 
Gemeente Bronckhorst staan alle regels 
precies beschreven.

Voorkomen van lesuitval en schoolverzuim 
Bij ziekte of afwezigheid van leerkrach-
ten is het gebruikelijk dat de school 
probeert een vervanger te regelen. Sinds 
2002 kunnen we een beroep doen op de 
vervangerspool van het Personeelsclus-
ter Oost-Nederland. Bij duobanen vallen 
duo-partners zo mogelijk voor elkaar in. 
Zijn deze oplossingen niet mogelijk? Dan 
combineren we groepen. 

Schoolverzuim willen we eveneens 
zoveel mogelijk voorkomen. 
Dat doen we als volgt:
• We richten ons onderwijs zo in dat 
 kinderen graag naar school gaan; 
• Ouders moeten altijd de reden van 
 afwezigheid melden;
• Het verzuim van leerlingen wordt 
 dagelijks geregistreerd; 
• Het jaarrooster houdt rekening met de  
 wens van ouders om tussentijds kort op  
 vakantie te kunnen (weekenden buiten  
 de vakanties);
• Voor speciaal verlof moet aan de 
 directeur toestemming worden 
 gevraagd.



AUGUSTUS 2021

Eikenlaan 22, 7251 LT Vorden - (0575) 55 66 52 
school@dekraanvogel-vorden.nl - www.dekraanvogel-vorden.nl

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag
week 30

week 31

week 32

week 33

week 34

week 35

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
1e schooldag

Zomervakantie
Week 3

Zomervakantie
Week 4

Zomervakantie
Week 5

Zomervakantie
Week 6

Juf Alice is jarig



SEPTEMBER 2021

Eikenlaan 22, 7251 LT Vorden - (0575) 55 66 52 
school@dekraanvogel-vorden.nl - www.dekraanvogel-vorden.nl

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag
week 35

week 36

week 37

week 38

week 39

week 40

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

1 2 3 4

10.45 - 11.45 uur 
Bureau Halt
Groep 7 en 8
Bestuur en RvT

Lindesfeest
Studiedag Team 
kinderen zijn vrij

Prinsjesdag Juf Nancy is jarig Kinderen bezoeken 
de bibliotheek

Naschools
gymuurtje gr. 3 t/m 8



OKTOBER 2021

Eikenlaan 22, 7251 LT Vorden - (0575) 55 66 52 
school@dekraanvogel-vorden.nl - www.dekraanvogel-vorden.nl

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag
week 39

week 40

week 41

week 42

week 43

week 44

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

1 2

29 30 31

Start Kinderboekenweek
‘Worden wat je wil’

OT-middag
13.00 - 16.00 uur

Bestuur/MR-vergadering

Einde 
Kinderboekenweek

Herfstvakantie Herfstvakantie Herfstvakantie Herfstvakantie Herfstvakantie

Studiedag Team 
kinderen zijn vrij

Bestuur en 
Teamvergadering

Herfstvakantie Herfstvakantie



NOVEMBER 2021

Eikenlaan 22, 7251 LT Vorden - (0575) 55 66 52 
school@dekraanvogel-vorden.nl - www.dekraanvogel-vorden.nl

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag
week 44

week 45

week 46

week 47

week 48

week 49

7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30

1 5 62 3 4
Koffieochtend voor 
ouders en bestuur
8.30 - 9.30 uur

Naschools
gymuurtje gr. 3 t/m 8

Technieklokaal 
groep 7 en 8

Snoeizaterdag?

Technieklokaal 
groep 7 en 8

10-minutengesprekken Technieklokaal 
groep 7 en 8

10-minutengesprekken

Bestuur/ RvT-vergadering

Technieklokaal 
groep 7 en 8



DECEMBER 2021

Eikenlaan 22, 7251 LT Vorden - (0575) 55 66 52 
school@dekraanvogel-vorden.nl - www.dekraanvogel-vorden.nl

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag
week 48

week 49

week 50

week 51

week 52

week 1

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

1 2 3 4

31

Naschools
gymuurtje gr. 3 t/m 8

Sinterklaasviering

Studiedag Team
Kinderen zijn vrij
Hanny is jarig

Bestuursvergadering

Kerstviering

Kinderen zijn 12.30 uur uit

Kerstvakantie Kerstvakantie Kerstvakantie Kerstvakantie Kerstvakantie
Oudjaarsdag

Kerstvakantie
1e Kerstdag

Kerstvakantie
2e Kerstdag



JANUARI 2022
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week 52

week 1

week 2

week 3

week 4

week 5

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

1

28 29 30

31

Kerstvakantie
Bart is jarig

Kerstvakantie Kerstvakantie Kerstvakantie

Kerstvakantie
Nieuwjaarsdag

Kerstvakantie
Juf Linda is jarig

Kerstvakantie

Bestuur en MR
vergadering

Naschools
gymuurtje gr. 3 t/m 8

Kerstvakantie Kerstvakantie



FEBRUARI 2022
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week 5

week 6

week 7

week 8

week 9

week 10

6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28

51 2 3 4
Bestuur/Team 
vergadering

OT-middag
13.00 – 16.00 uur

Studiedag Team
Kinderen zijn vrij

10-minutengesprekken

10-minutengesprekken
Bestuur/Team 
vergadering

Rapport mee Carnavalsviering

Krokusvakantie



MAART 2022

Eikenlaan 22, 7251 LT Vorden - (0575) 55 66 52 
school@dekraanvogel-vorden.nl - www.dekraanvogel-vorden.nl
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week 9

week10

week 11

week 12

week 13

week 14

6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28

51 2 3 4

29 30 31

KrokusvakantieKrokusvakantie Krokusvakantie Krokusvakantie

Koffieochtend voor 
ouders en bestuur
8.30 - 9.30 uur

Naschools
gymuurtje gr. 3 t/m 8

Bestuursvergadering Juf Ingrid is jarig

Krokusvakantie Krokusvakantie



APRIL 2022
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week 13

week14

week 15

week 16

week 17

week 18

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

1 2

29 30

Studiedag Team
Kinderen zijn vrij

Juf Merel is jarig

OT-middag 
13.00 - 16.00 uur

Ouderavond

Naschools
gymuurtje gr. 3 t/m 8

Goede Vrijdag

Paasmaandag Bestuur en RvT
vergadering

CITO gr. 8 CITO gr. 8 Koningsspelen

Meivakantie Meivakantie Meivakantie
Koningsdag

Meivakantie Meivakantie
Juf Corry is jarig

Meivakantie



MEI 2022
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week 17

week18

week 19

week 20

week 21

week 22

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

Meivakantie Meivakantie Meivakantie
Dodenherdenking

Meivakantie
Bevrijdingsdag

Meivakantie

Studiedag Team
Kinderen zijn vrij

Naschools
gymuurtje gr. 3 t/m 8

Juf Monique is jarig
Bestuur/Team
vergadering

Juf Marlies is jarig

Hemelvaartsdag Vrij

Bestuur/MR
Vergadering

Meivakantie Meivakantie



JUNI 2022
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week 22

week23

week 24

week 25

week 26

week 27

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

1 2 3 4
Naschools
gymuurtje gr. 3 t/m 8

Pinksteren Minie is jarig

Bestuur/RvT
vergadering

OT-middag
13.00 – 16.00 uur

Studiedag Team 
Kinderen zijn vrij

10-minutengesprekken
Meester Ernst Jan en 
juf Ethel zijn jarig

10-minutengesprekken
Meester Jan is jarig

Rapport mee
Naschools
gymuurtje gr. 3 t/m 8



JULI 2022
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week 26

week27

week 28

week 29

week 30

week 31

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

1 2

29 30

Medler Feest 95e keer

Doordraaimiddag Slotavond groep 8

12.30 uur begin 
van de zomervakantie

Zomervakantie
Week 1

Zomervakantie
Week 2

Zomervakantie
Week 3



AUGUSTUS 2022

Eikenlaan 22, 7251 LT Vorden - (0575) 55 66 52 
school@dekraanvogel-vorden.nl - www.dekraanvogel-vorden.nl
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week 31

week 32

week 33

week 34

week 35

week 36

7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30

1 5 62 3 4

31

1e Schooldag
Nieuwjaarsreceptie

Zomervakantie
Week 4

Zomervakantie
Week 5

Zomervakantie
Week 6

Juf Alice is jarig




