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Beste ouders/verzorgers, 
 
Graag presenteren wij deze handige jaarkalender als bijlage bij de 

schoolgids van onze school. Op de eerste pagina’s leest u de algemene 
informatie en op de maandbladen staan de vakanties, studiedagen en 
andere activiteiten ingevuld (voor zover bekend). Uitgebreide informatie 

over onze school vindt u in de schoolgids. Deze staat op de website en u 
kunt hem downloaden. Mocht u liever een papieren versie van de 
schoolgids ontvangen, dan kunt u dit op school aangeven. Mochten er zich 
in de loop van het nieuwe schooljaar wijzigingen voordoen, dan kunt u 

deze vinden op de website.  
 
Directeur / MT 

Femke Peters, directeur fpeters@skipov.nl 
Mariska van Kuppeveld, intern begeleider mvkuppeveld@skipov.nl  
Susan van der Heijden-Brugmans, bovenbouwcoördinator 
sbrugmans@skipov.nl 

Yvonne Kersten, onderbouwcoördinator ykersten@skipov.nl  
 
Bestuur  

Onze school behoort tot de stichting Skipov basisonderwijs, hierbij zijn  
14 Veghelse basisscholen aangesloten. Meer informatie is te vinden op de 
website www.skipov.nl 

Adres: Stadhuisplein 98, 5461 KS Veghel, tel. 0413 310790, 
info@skipov.nl 
De dagelijkse leiding van Skipov is in handen van de voorzitter van de 
Raad van Bestuur, de heer Berry Tomas. Voorzitter van Raad van Toezicht 

is de heer Maarten van de Louw. 
 
Inspectie Basisonderwijs  

De gemeente Veghel valt onder de inspectie van het onderwijs Eindhoven. 
www.onderwijsinspectie.nl       info@owinsp.nl 
Meldpunt vertrouwensinspecteurs tel: 0900-1113111.  

Vragen over onderwijs: tel: 0800-8051 (gratis).  
 

 
 

 
Schooltijden, pauze en fruit 
 
Alle kinderen hebben les op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en 

vrijdag: van 08.30 tot 14.00 uur. 
 

Vanaf 08.20 uur gaan de deuren open en wordt er gesurveilleerd op het 

schoolplein. Om 08.25 uur gaat de zoemer en gaan alle kinderen naar 

binnen; om 08.30 gaat de schoolbel en beginnen de lessen. Ouders mogen 

ook de school in, echter dit is alleen om eventueel in de klas te kijken. 

Ziekmeldingen gebeuren telefonisch en mededelingen etc. kunnen 

telefonisch of via Parro gebeuren. De inloop heeft een sociaal doel. 

Wanneer u denkt dat uw kind zelfstandig naar binnen kan verzoeken wij u 
dit te doen om de zelfstandigheid van uw kind te vergroten. (Zolang de 

anderhalve meter maatregelen van kracht zijn, mogen ouders de 
school tijdens de inloop niet binnen,)  
 

In de ochtend is er van 10.15 tot 10.30 uur een gezamenlijk speelkwartier 
voor de leerlingen van de groepen 3 tot en met 8; meegebrachte 
fruit/groente wordt vóór de pauze binnen opgegeten. Voor het drinken is 
water toegestaan. 

 
Lunchpauze 
De kinderen dienen zelf te zorgen voor een lunchpakketje (in trommel) en 

een beker drinken. Rond 12.00 uur wordt er in de klas gegeten samen met 
de juf/meester. 
   

Verjaardagen: jarig zijn is een feest!  
 
Ook in de klas met als hoogtepunt het trakteren. Wij vinden dat een 
traktatie niet alleen maar GEZOND hoeft te zijn. Uiteraard mag dit wel; 
we juichen het zelfs toe! In diverse lessen spannen wij ons in, om 

“gezond gedrag” bij uw kinderen te bevorderen. Daarom vinden wij het 
belangrijk dat kinderen via trakteren ervaren dat lekker, gezond en leuk 
best samen kunnen gaan. Hartig is beter dan zoet.  
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Voorwaarden traktatie: Maximaal één (niet te groot) ding; geen kauwgom, 
lolly’s, fireballs e.d. Géén speelgoed en cadeautjes. Leerkrachten dezelfde 
traktatie als de kinderen. 
 

Zie op de homepage van onze site onder de paarse button ouders / 
‘documenten’ het uitgebreide beleid Lunch-Tussendoortjes-Traktaties. 
 

 
Lijst teamleden Skipov basisschool De Ark  
 

Femke Peters 
directeur 

fpeters@skipov.nl   
Tel: 06-51139842 (in geval van 

calamiteiten) 

Groep 1 

Juf Margaret en  
Juf Dorianne 

 

mvheeswijk@skipov.nl  
dvdcrommert@skipov.nl 

Groep 2 
Juf Lisette 

 
lklerkx@skipov.nl  

Groep 3 
Juf Yvonne 
(onderbouwcoördinator) 

 
ykersten@skipov.nl 
 

Groep 4 

Juf Brenda 

 

bverkuijlen@skipov.nl 

Groep 5 

Juf Susan 
(bovenbouwcoördinator) 

 

sbrugmans@skipov.nl 

Groep 6 
Juf Anouschka 

  
adbijl@skipov.nl 

Groep 7 
Meester Nico 

 
nvdelst@skipov.nl 

Groep 8 
Meester Gijs  

 
gwijdeveld@skipov.nl 

Juf Ingrid 
Juf Rian  

Juf Dianne 

ilandman@skipov.nl 
rvgoor@skipov.nl  

dvdoorne@skipov.nl  

Juf Mariska 

intern begeleider 

mvkuppeveld@skipov.nl  

Juf Anja  

onderwijsassistent / 
conciërge 

aboshuizen@skipov.nl 
 

 
 

 
 
De Ouderraad van onze school  

  
Email adres 

Voorzitter: 
Natasja Donkers  

orar@skipov.nl  

Secretaris:  
Inez Oosterom 

orar@skipov.nl  

Penningmeester: 
Maaike Johansen  

orar@skipov.nl  

Lid: 

Debby van 
Ballegooij 

orar@skipov.nl  

Lid: 
Mariska Sleenhoff 

orar@skipov.nl 

 
De ouderraad verzorgt de organisatie, financiering en hulp bij activiteiten 
die voor alle kinderen van onze school worden georganiseerd, bijvoorbeeld 

het sinterklaas- en kerstfeest, carnaval en Koningsspelen. Ons 
schoolbestuur Skipov neemt de ouderbijdrage voor haar rekening. 
 

De klassenouders 
De klassenouder, aanspreekpunt voor ouders en leerkrachten, regelt en 
organiseert de extra hulp zoals vervoer en begeleiding van diverse 
groepsactiviteiten. Aan het begin van het nieuwe schooljaar worden ouders 

door de leerkrachten benaderd om zich hiervoor aan te melden. 
 
Medezeggenschapsraad: GMR en MR  

Medezeggenschap is binnen Skipov basisonderwijs georganiseerd op 
school in de Medezeggenschapsraad (MR) en Skipov breed in de 
Gemeenschappelijke MR (GMR). Bij beide raden bestaat dit altijd uit een 

vertegenwoordiging van leerkrachten én ouders. 
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Ouders kunnen zich verkiesbaar stellen voor zowel MR als GMR. Ze 
worden gekozen voor een termijn van 3 jaar. Voor verdere informatie zie 
de schoolgids en website. Hieronder het actuele overzicht van de MR-

leden van onze school: 
 

Oudergeleding   

Lid: 
Marco Haagen 

mrar@skipov.nl  

Lid:  
Bapke van Kessel-Arends 

mrar@skipov.nl 

Personeels- 
geleding 

 

Lid:  

Ingrid Landman  

ilandman@skipov.nl 

 

Lid:  
Lisette Klerkx 

lkerkx@skipov.nl 
 

 
Leerlingenraad 
Onze school kent een leerlingenraad. Via deze raad willen we de leerlingen 
naar hun mening vragen en ze betrekken bij het aanpakken van problemen 

en het uitwerken van voorstellen. Hierbij beogen we dat de school van ons 
allemaal samen wordt. De leerlingen hebben inbreng, krijgen inspraak, 
ervaren wat realistisch/haalbaar is, krijgen meer inzicht in de organisatie 

van de school, gaan zich meer betrokken en verantwoordelijk voelen. 
In deze leerlingenraad hebben 6 kinderen zitting, 2 leerlingen uit de 
groepen 6-7-8. Zij zijn gekozen door de leerlingen van de klas om hen te 

vertegenwoordigen. De raad vergadert ongeveer 4 à 5 maal per jaar o.l.v. 
een leerkracht.  
 
Ziekmelding, leerplicht en vakantie  

Als uw kind ziek is of bij ander schoolverzuim (medische afspraken e.d.) 
worden wij graag zo snel mogelijk, liefst vooraf op de hoogte gesteld.  
Vanaf 8.00 uur is er iemand op school aanwezig, om uw bericht te 

ontvangen op het nummer: 0413-319680. 
Indien u verlof wenst voor uw kind, dient u een verlofaanvraag in bij de 
directie. De school heeft een verlofregeling/verlofformulier, welke te vinden 

is op de website onder de paarse button ‘documenten’.  

Alle kinderen in Nederland hebben recht op onderwijs. Leerplichtige 
kinderen mogen daarom buiten de schoolvakanties nooit zomaar 
wegblijven van school. Toch gebeurt het nog regelmatig dat ouders 

kinderen thuis houden van school om bijvoorbeeld eerder op vakantie te 
gaan. Dit noemen we luxe verzuim. Houdt u uw kind(eren) thuis van school 
terwijl u daarvoor geen toestemming heeft, dan krijgt u van de 

leerplichtambtenaar van de gemeente direct een proces-verbaal. 
 
Spel- en sportdagen, schoolkamp, Open Huis 
Er zijn gedurende dit schooljaar weer diverse spel- en sportdagen gepland 

als ook het schoolkamp. In verband met ons programma IPC houden we 4 
keer een Open Huis. Alle data staan vermeld op de kalender!  
 

Hoofdluiscontrole 
Na elke vakantie worden de kinderen door enkele ouders gecontroleerd op 
hoofdluis. U wordt door de eigen leerkracht op de hoogte gesteld, als er 

hoofdluis bij uw kind gevonden is.  De hoofdluiscontrole kan niet 
plaatsvinden zolang de anderhalve meter geldt. 
Wordt er hoofdluis geconstateerd in een groep, dan worden de ouders van 
die groep geïnformeerd.  

 
Bewegingsonderwijs groepen 1-2        
De gymlessen voor de kinderen van groep 1 en 2 worden gegeven in de 

speelzaal van de school. Elk kind moet in het bezit zijn van een paar 
gymschoenen voor de bewegingslessen. Graag voorzien van naam! Het 
liefst gymschoenen zonder veters en met een rubberen zool. De 

gymschoenen worden op school bewaard, zodat ze er steeds over kunnen 
beschikken. 
Bewegingsonderwijs groep 3 t/m 8; planning 
 

Woensdag  Vrijdag 

8.30-9.15: gr 3 
9.30-10.15: gr 4 

10.30-11.15: gr.5 
11.15-12.00: gr. 6 
12.30-13.15: gr 7 

13.15-14.00: gr.8 
 

8.30-9.15: gr 7 
9.30-10.15: gr 8 

10.30-11.15: gr.6 
11.15-12.00: gr 5 
12.30-13.15: gr. 3 

13.15-14.00: gr. 4 
 

mailto:ark@skipov.nl
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De bewegingslessen worden op woensdag en vrijdag gegeven. 
Tijdens de bewegingslessen mogen de kinderen geen ringen, armbanden, 

halskettingen, horloges, hoofddoeken, e.d. dragen, dat is te gevaarlijk.  
De gymkleding bestaat uit gymschoenen, T-shirt en een korte broek.  
 
Instroomdagen kleuters 

Voordat de kinderen 4 jaar worden mogen ze bij ons 5 dagdelen komen  
wennen. Vanaf het moment dat de kinderen 4 jaar zijn starten ze hele 
dagen op school.  

 
Ouderkring 
Voor iedere groep organiseren we een ouderkring.  Deze avonden plannen 
we in het begin van het schooljaar. De leerkrachten vertellen u dan alles 

over wat belangrijk is voor het nieuwe schooljaar. Per jaargroep kunnen de 
onderwerpen op die avond verschillen, denk aan het bespreken van het 
leesproces in groep 3, het tafeldiploma in groep 4, de entreetoets in groep 

7 en aanmelding voor het voortgezet onderwijs in groep 8.  De leerkrachten 
laten u ook de leermiddelen zien waarmee dit schooljaar gewerkt wordt. 
Kijk op de kalender voor de exacte dagen! 

 
Aanmelding, open dag    
In februari van elk jaar kunnen ouders hun kinderen, die in het komende 
schooljaar 4 jaar worden, aanmelden bij de basisschool. Voor de Ark is dit 

op 31 januari en 1 februari. Voorafgaand aan de aanmeldingsdatum 
houden we een Open Dag op woensdag 19 januari 2022 (9.00-12.00 uur 
en 12.30-14.00 uur). Ouders kunnen de school “in bedrijf” zien.  

 

NB: er is door het jaar heen altijd de mogelijkheid om aan te 
melden of een afspraak te maken voor een rondleiding en/of een 
gesprek. 
 
SPV Peuterspeelzaal  
Peuterspeelzaal De Rakkers van SPV is gevestigd in ons gebouw. 

Kinderen van 2 jaar en 3 maanden tot 4 jaar zijn van harte welkom. Meer 
informatie kunt u vinden op www.stichtingspv.skipov.nl 
 

 

 
Buitenschoolse opvang 
De school heeft de verplichting om aan ouders een mogelijkheid tot 

buitenschoolse opvang aan te bieden. In ons multifunctionele gebouw is 
kinderopvangorganisatie ‘Humankind’ Kinderopvang- en ontwikkeling 
gevestigd. www.humankind.nl 
Natuurlijk staat het u vrij om een andere BSO te kiezen.  

 
Huisregels  

• Het is wenselijk dat de kinderen de in- en uitgang van de eigen 
unit gebruiken. 

• Groepsleerkrachten bevinden zich bij binnenkomst van de 
leerlingen in het lokaal. 

• Fietsen op de speelplaats is niet toegestaan. Het ordelijk 
plaatsen van fietsen is belangrijk. We gaan ervan uit dat kinderen 

alleen met de fiets komen als dat echt nodig is. 

• Ouders die hun kind(eren) met de auto brengen en halen, worden 
verzocht om te parkeren in de daarvoor bestemde vakken. Het 
is niet veilig om uw auto (in de bocht) op de weg te parkeren. Het 
schoolplein is toegankelijk via de ‘verharde’ paden. 

• Als school willen we het goede voorbeeld geven aan onze kinderen. 
Roken is daarom in én om de school verboden. Zowel ouders 

als medewerkers worden geacht niet in het zicht van kinderen te 
roken! We willen iedereen vragen om zijn of haar 
verantwoordelijkheid te nemen. Dit betekent dat we er vanuit gaan 
dat iedereen zich in het gebouw en op de speelplaats aan deze 

regel zal houden. We verwachten ook dat we elkaar, ouders en 
medewerkers, zullen aanspreken op handhaving van deze regel. 

• Honden en andere huisdieren worden in het schoolgebouw en op 
de speelplaats niet toegestaan. 

• Een kort berichtje doorgeven bij binnenkomst van de kinderen kan 
natuurlijk altijd, maar het spreken van de schoolleiding of 

groepsleerkracht kan het beste op afspraak, na 14.30 uur. We 
vinden het prettig als we echt tijd voor u kunnen inruimen.  

• In en om school willen we goed spelgedrag zoveel mogelijk 
stimuleren, o.a. door het goed inrichten van de schoolomgeving, 
maar ook door eenvoudige spelregels over de omgang met elkaar. 

• We sturen kinderen aan m.b.t. goed materiaalgebruik zoals 

mailto:ark@skipov.nl
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potloden, gummen e.d. Mocht het zo zijn dat kinderen bewust 
materiaal kapot maken, dan wordt u hiervan op de hoogte 

gebracht en wordt een vergoeding voor het vernielde materiaal 
gevraagd. 

• Wanneer bij eventuele calamiteiten (bv. het niet werken van de 
verwarming) het onderwijs geen doorgang kan vinden, dan wordt  
geprobeerd iedereen hiervan tijdig op de hoogte te brengen. 

• Het dragen van petten, baseball-caps en mutsen is in 
lessituaties op onze school niet toegestaan. Het dragen van een   

hoofdbedekking vanuit een geloofsovertuiging is hierop een 
uitzondering; het is wel belangrijk dat het gezicht helemaal 
onbedekt is om goed met elkaar te kunnen communiceren. 

• Het gebruik van een mobiele telefoon op school door kinderen is 
niet toegestaan. Wij willen u vriendelijk verzoeken er voor te 

zorgen dat uw kind de mobiele telefoon thuis laat. Heeft uw kind 
vanwege bijzondere omstandigheden toch een mobieltje nodig, 
neem dan contact op met de groepsleerkracht of directie. Als er 

zich noodsituaties voordoen, kunt u altijd contact opnemen met de 
school. Tijdens lesuren is de school altijd bereikbaar en kan er via 
deze weg direct contact gelegd worden met uw kind. 

•  I.v.m. de wet op de privacy verzoeken wij u geen filmpjes van 
de kinderen te maken tijdens viering van verjaardagen in de 

klas. Als u foto’s/filmpjes maakt tijdens andere momenten, 
verzoeken wij u deze niet te delen via social media. In de 
schoolgids staat het onderdeel privacy nader beschreven. 

• Uitnodigingen voor verjaardagsfeestjes, kerstkaarten e.d. 
a.u.b. niet op school/schoolplein uitdelen. Wij zien graag dat u 

dit in de privésfeer regelt. 

• Ontruimingsplan; we houden 2x jaarlijks een ontruiming met alle 
gebruikers van de Magneet. 

• Verloren en gevonden voorwerpen. Bij de conciërge staat een 
rode kist waarin de spullen verzameld worden die gevonden 
worden.  

 

 
 
 
 

 
Adressenlijst   

 
Inspectie voor het onderwijs  
tel: 0800-8051 (gratis)  

website: www.onderwijsinspectie.nl  
email: info@owinsp.nl 
 
Meldpunt vertrouwensinspecteurs  

tel: 0900-1113111 (lokaal tarief)  
 
GGD Hart van Brabant (jeugdgezondheidszorg) 

tel: 0900-4636443 (lokaal tarief)  
website: www.ggdhvb.nl/mijnkind 
 

Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) 
CJG Inlooppunt Veghel, Stationsstraat 33 
5461 JS, Veghel 
tel: 0413-381060 

website: www.cjggeeftantwoord.nl  
email: cjg@meierijstad.nl 
 

Basisteam Jeugd en Gezin 
Ons Welzijn 
Stadhuisplein 2a 

5461 KS Veghel 
tel: 088-3742525 
email: info@ons-welzijn.nl 
 

Interne Contactpersoon klachtenregeling 
Nico van Delst 
email: nvdelst@skipov.nl. 

 
Anti-pestcoördinator 
Anouschka de Bijl 

email: adbijl@skipov.nl 
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Externe Vertrouwenspersonen 
Mevrouw Rianne Hermans (06-10988702) 
Dhr. Ralf Moonen (06-10404238) 

Stichting Ons Welzijn  
tel: 088-3742525 
 

Landelijke KlachtenCommissie Onderwijs (LKC) 
Onderwijsgeschillen 
Postbus 85191, 3508 AD Utrecht 

tel: 030-2809590  
website: www.onderwijsgeschillen.nl 
email: info@onderwijsgeschillen.nl 
 

Mediationdesk Onderwijsgeschillen 
tel: 030-2809590 
email: mediation@onderwijsgeschillen.nl 

 
Stichting Jeugdtandverzorging 
tel: 0412-643215 (Oss) 

website: www.mondzorgvoorkids.nl 
 
Stichting Leergeld (voor financiële ondersteuning) 
Contactpersoon voor Veghel:  

Mevrouw Monique Bouman  
tel: 06-39592170 
website:  www.stichtingleergeldmaasenleijgraaf.nl 

 
Buitenschoolse opvang Humankind 
tel: 073-7119400 

website: www.humankind.nl 
 
Stichting Peuterspeelzalen Veghel 
tel: 0413-726825 (locatie ‘de Rakkers’) 

website: www.stichtingspv.skipov.nl 
email: spv@skipov.nl 
 

 

 
Bibliotheek Veghel 
Markt 1, 5461 JJ Veghel 
tel: 0413-342705 

website: www.nobb.nl 
email: contactveghel@nobb.nl 
 

 
Cultuurkade (marktplaats voor cultuureducatie) 
Verlengde Noordkade 10-12 

5462 EH Veghel 
tel: 06-43901344 
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September 2021 

MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG 

1 2 3 4 5 

       

6 7 8 9 10 11 12 

      Ouderkring groep 7    

13 14 15 16 17 18 19 

 Juf Lisette jarig  Ouderkring groep 8     

20 21 22 23 24 25 26 

Ouderkring groep 5 en 6 
Prinsjesdag 
Ouderkring groep 3 en 4  Studiedag kinderen vrij Studiedag kinderen vrij   

27 28 29 30    

 Ouderkring groep 1 en 2      
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Oktober 2021 
MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG 

    1 2 3 

     
Arksjoo groep 1-3-7 
13.15 uur    

4 5 6 7 8 9 10 

Dierendag    Schoolfotograaf   

11 12 13 14 15 16 17 

       

18 19 20 21 22 23 24 

 

 
 
Welbevindingsgesprekken Open huis  

 
Welbevindingsgesprekken 

Vanaf 12.00 uur 
kinderen vrij   

25 26 27 28 29 30 31

Herfstvakantie!      
Halloween 
Wintertijd  
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November 2021 

MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG 

1 2 3 4 5 6 7 

       

8 9 10 11 12 13 14 

   Sint Maarten 
Arksjooo groep 2-4-6 
13.15 uur    

15 16 17 18 19 20 21 

       

22 23 24 25 26 27 28 

Voorlichting Zwijsen 
College    

Voorlichting Zwijsen 
College    

29 30   

Voorlichting ouders 
Fioretti College        
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December 2021 
MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG 

1 2 3 4 5 

   
Voorlichting ouders 
Fioretti College 

Vanaf 12.00 uur 
kinderen vrij  Sinterklaas jarig! 

6 7 8 9 10 11 12 
 
Studiedag kinderen vrij  
Juf Anouschka jarig     

Arksjoo groep 1-5-8 
13.15 uur   

13 14 15 16 17 18 19 

       

20 21 22 23 24 25 26 

    

Vanaf 12.00 uur 
kinderen vrij  
Meester Gijs jarig  1e Kerstdag  2e Kerstdag  

27 28 29 30 31 1 2 

Kerstvakantie    Oudjaarsdag  Nieuwjaarsdag   
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Januari 2022 

MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG 

3 4 5 6 7 8 9 
Kerstvakantie 
Juf Margaret en Juf Ingrid 
jarig  
Basketbaltoernooi groep 7 

Zaalvoetbaltoernooi 
groep 7   Drie Koningen     

10 11 12 13 14 15 16 

  
Verdi Studiedag kinderen 
vrij     

17 18 19 20 21 22 23 

  Opendag Ark  (Magneet) Mad Science Show  
Arksjoo groep 2-3-7 
13.15 uur   

24 25 26 27 28 29 30 

     
Open dag voortgezet 
onderwijs Veghel   

31   

Aanmelden nieuwe kleuters         
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Februari 2022 
MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG 

1 2 3 4 5 6 

 

 
Aanmelden nieuwe 
kleuters      

7 8 9 10 11 12 13 

       

14 15 16 17 18 19 20 
 
Valentijnsdag  

 
Rapport mee  

 
Studiedag kinderen vrij 

 
14.15 uur naschoolse 
cursus Mad Science 

 
Arksjoo groep 4-5-6 
13.15 uur 

  

21 22 23 24 25 26 27 

Open huis  Rapportagegesprekken  

14.15 uur naschoolse 
cursus Mad Science 
Rapportagegesprekken 

Carnavalsviering  
Juf Susan jarig 
Vanaf 12.00 uur kinderen 
vrij Jeugdoptocht   

28   
 
Voorjaarsvakantie 
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Maart 2022 
MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG 

 1 2 3 4 5 6 

Voorjaarsvakantie    Basketbaltoernooi groep 6   

7 8 9 10 11 12 13 

 
Aanmelden voortgezet 
onderwijs  

Aanmelden voortgezet 
onderwijs 

Aanmelden voortgezet 
onderwijs 
14.15 uur naschoolse 
cursus Mad Science    

14 15 16 17 18 19 20 

   
14.15 uur naschoolse 
cursus Mad Science    

21 22 23 24 25 26 27 

   
14.15 uur naschoolse 
cursus Mad Science 

Arksjoo groep 1-3-8 
13.15 uur  Zomertijd  

28 29 30 31    

   

Theoretisch 
verkeersexamen groep 7 
14.15 uur naschoolse 
cursus Mad Science    
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April 2022 
MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG 

    1 2 3 

       

4 5 6 7 8 9 10 

 Juf Anja jarig  Buitentoernooi groep 6     

11 12 13 14 15 16 17 

 Juf Mariska jarig    Studiedag kinderen vrij  Eerste Paasdag 

18 19 20 21 22 23 24 

2e Paasdag Open huis  Meester Nico jarig   

Koningsspelen  
Vanaf 12.00 uur kinderen 
vrij   

25 26 27 28 29 30  

Meivakantie  Koningsdag     
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Mei 2022 

MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG 

      1 

       

2 3 4 5 6 7 8 

Meivakantie 
Juf Dorianne jarig  Suikerfeest     Moederdag 

9 10 11 12 13 14 15 

       

16 17 18 19 20 21 22 

    
Arksjoo groep 2-4-7  
13.15 uur   

23 24 25 26 27 28 29 

   Hemelvaartsdag    



 Skipov basisschool  de Ark • telefoonnummer 0413-319680  • emailadres: ark@skipov.nl  

 
  

Juni 2022 
MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG 

  1 2 3 4 5 

      Juf Brenda jarig  

6 7 8 9 10 11 12 

2e Pinksterdag    Spelsportakel groep 7   

13 14 15 16 17 18 19 

      Vaderdag 

20 21 22 23 24 25 26 

  
Kennismaking  Fioretti en 
Zwijsen College   

Arksjoo groep 5-6-8  
13.15 uur   

27 28 29 30    

   Rapport mee     
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Juli 2022 
MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG 

    1 2 3 

       

4 5 6 7 8 9 10 

   
Open huis  
Poetsavond groep 1-2-3  Offerfeest  

11 12 13 14 15 16 17 

Studiedag kinderen vrij Facultatieve gesprekken  Facultatieve gesprekken    

18 19 20 21 22 23 24 

 Juffendag groep 1 en 2 Juffendag groep 3 en 4  
Meesterdag groep 7 en 8 
Juffendag groep 5 en 6  

Grote Arksjoo 
Vanaf 12.00 uur 
kinderen vrij   

25 26 27 28 29 30 31

Start zomervakantie      
Maandag 5 september start 
nieuwe schooljaar! 


