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Schooljaar 2021-2022  
op Kindcentrum De Bron
We zijn als Kindcentrum een ‘buiten’ gewoon bruisende 
Bron van leren. We organiseren gestructureerde leer- en 
ontwikkelactiviteiten waarbij ieder kind kan bloeien en 
groeien op eigen niveau.
Ons onderwijs kenmerkt zich door het afwisselend gebruik 
van boek en/of device, de wekelijkse buitenlessen en de 
ruimte voor leren door bewegen op ons groene schoolplein. 
Dit schooljaar richten wij ons op de ontwikkeling van  
het leerplein, de executieve functies, de ateliers en het  
‘selfi-kwartier’. 
 
Gecertificeerde ‘Gezonde school’
Sinds juni 2020 zijn we een gezonde school op het thema welbevinden. Door middel 
van de kanjermethode, ons groene schoolplein en de aandacht voor de persoonlijke 
en sociale ontwikkeling creëren wij een veilige schoolomgeving. Kinderen die lekker 
in hun vel zitten, doorlopen het leerproces makkelijker en dat heeft een positieve 
invloed op de leerprestaties van de kinderen. 

Dit schooljaar breiden we het certificaat uit op gebied van 
sport- en bewegen. Door meer te bewegen activeren  
we de hersenen waardoor het leren beter gaat. Ook 
stimuleren wij op school de vaardigheden die het leren 
ondersteunen, zoals plannen, organiseren en doelgericht 
handelen.

Irna Oosterhuis
Directeur
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Onderwijs en opvang  
onder één dak
Binnen ons Kindcentrum werken alle medewerkers samen 
als één team met één visie. Samen laten we kinderen 
groeien, leren en ontwikkelen op eigen niveau. Bij baby, 
dreumes, peuters en kleuters staat spelend leren voorop. 
De buitenschoolse opvang is gericht op het ontwikkelen van 
talenten in vrije tijd door ontspanning, spel en een uitdagend 
activiteitenaanbod. 
Met onze voorzieningen ondersteunen wij ouders graag in een drukke tijd van werken 
en kleine kinderen. Het voordeel van opvang en onderwijs binnen één centrum is dat  
kinderen van jongs af aan gekend worden. Daarnaast is het handig en gezellig  
dat kinderen uit hetzelfde gezin op één adres terecht kunnen. 
PlusKinderopvang, onderdeel van Kindcentrum De Bron, biedt de volgende  
mogelijkheden:
• Kinderdagopvang van 0 - 4 jaar
• Peuterspeelzaalwerk van 2 - 4 jaar 
• Buitenschoolse opvang van 4 - 12 jaar (voor- en naschoolse opvang)

Wilt u meer weten over de locatie, contactmogelijkheden, flexibele opvang of tarieven? 
Kijk dan op www.pluskinderopvang.nl. Hier vindt u ook een rekentool om een indicatie 
van de kosten te krijgen. Telefonisch is Pluskinderopvang bereikbaar via 06 27 30 74 32 
of loop vrijblijvend even binnen. 

Lotte de Munck
Maaike Keep
Lydia de Vin
Margreet Sieders

Ze zijn bereikbaar via  
mrdebron@trefonderwijs.nl

Medezeggen- 
schapsraad

Kinderen mogen naar school zodra 
ze vier jaar zijn. Vanaf vijf jaar is 
een kind leerplichtig. 

Zolang een kind leerplichtig is, zijn ouders er 
verantwoordelijk voor dat hun kind de school 
bezoekt en de lessen volgt.  

De school is verplicht de afwezigheid van 
de leerlingen bij te houden. Ongeoorloofde 
afwezigheid wordt doorgegeven aan de leer-
plichtambtenaar.

Leerplicht
Leden
Evelien Prikken (penningmeester)
Désiré Feiken
Mirjam van Oest
Bernadette Keizer
Mirjam Pereboom
Suzanne Laarhoven
Josefien Ruinemans
Nadieh de Vries 

Ze zijn bereikbaar via  
acdebron@trefonderwijs.nl

Activiteiten- 
commissie



Naam teamlid Functie Mailadres Extra functie(s)

Irna Oosterhuis Directeur i.oosterhuis@trefonderwijs.nl Gezonde school-coördinator

Annieke Otten Leerkracht a.otten@trefondewijs.nl
Waarnemend directeur, rekencoördinator, 
ICT-coördinator

Lotte de Munck Leerkracht l.demunck@trefonderwijs.nl Kanjercoördinator, Gedragsspecialist, MR-lid

Petra Kroes Leerkracht p.kroes@trefonderwijs.nl Leescoördinator, Hoogbegaafdheidspecialist

Charlotte Goudbeek Leerkracht c.goudbeek@trefonderwijs.nl Taalcoördinator

Laura van Noord Leerkracht l.vannoord@trefonderwijs.nl IVN-coördinator, ICC-coördinator

Liesbeth Leerink Leerkracht l.leerink@trefonderwijs.nl ICC-coördinator

Maaike Keep Leerkracht m.keep@trefonderwijs.nl MR-lid

Gea van Veen Leerkracht g.vanveen@trefondewijs.nl

Akkelien Zijlstra IB-er a.zijlstra@trefonderwijs.nl 

Marlis Touwen Conciërge

Marit Ophof Onderwijsassistent m.ophof@trefonderwijs.nl

Birgit Luinge Lio-stagiaire b.luinge@trefonderwijs.nl 

Groepsindeling schooljaar 2120-2022

Teamleden

Verlof
Ouders kunnen voor hun kind verlof aanvragen voor:
• verhuizing van het gezin
• huwelijk van bloed- of aanverwanten
• ernstige ziekte ouders, bloed- of aanverwanten
• overlijden van bloed- of aanverwanten
• huwelijksjubilea van ouders en/of grootouders
• ambtsjubileum van ouders of grootouders
• andere gewichtige omstandigheden 
De aanvragen kunnen gedaan worden bij de directie 
van de school. De criteria voor het verlof staan op de 
achterkant van het aanvraagformulier aangegeven.

Absentie

Groep Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag

Groep 1/2 Laura + Birgit Laura + Birgit Laura Laura Laura

Groep 3/4 Petra + Annieke Petra + Annieke Petra + Marit Petra + Wendy Wendy + Marit 

Groep 5/6 Gea Gea + Charlotte Charlotte Charlotte Charlotte 

Groep 7/8 Maaike Maaike + Lotte Maaike + Lotte Maaike Maaike + Lotte

Aandacht voor goed onderwijs

In uitzonderlijke  gevallen kunt u toestemming vragen voor vakanties buiten de  
reguliere schoolvakanties. Hiervoor dient u toestemming te krijgen van de directeur.
Een aanvraagformulier en de criteria voor verlof het kunt u bij de directeur verkrijgen.

“ik denk dat 
ik het wel kan, 

want ik heb 
het nog nooit 

gedaan”



Schooltijden
Groep 1 t/m 8
Maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 14.00 uur.

Gymtijden
Groep Wanneer Tijdstip Waar

1/2 Maandag en donderdag Speellokaal of buiten 

3/4 Maandag 12.30 uur - 13.45 uur Sporthal in Vledder 

5/6 Donderdag 12.30 uur - 13.45 uur Sporthal in Vledder 

7/8 Maandag 12.30 uur - 13.45 uur Sporthal in Vledder 

Vakanties en vrije dagen
Herfstvakantie 18 t/m 22 oktober 2021

Kerstvakantie 27 december 2021 t/m 1 januari 2022

Voorjaarsvakantie 21 t/m 25 februari 2022

Goede Vrijdag/Pasen 15 t/m 18 april 2022

Meivakantie incl. Koningsdag 25 april t/m 6 mei 2022

Hemelvaartsweekend 26 en 27 mei 2022

Pinksteren 6 juni 2022

Zomervakantie 18 juli t/m 26 augustus 2022

Studiedag 1 - Tref studiedag woensdag 27 oktober 2021

Studiedag 2 maandag 22 november 2021

Studiedag 3 vrijdag 18 februari 2022

Studiedag 4 woensdag 30 maart 2022

Studiedag 5 maandag 27 juni 2022

In het zomerseizoen worden de  
gymlessen van de groepen 3 tot en met 8  

op donderdagmiddag vervangen door  
zwemlessen in het Bosbad te Vledder.

De data voor de zwemlessen  
zetten we in de nieuwsbrief.

Als een kind ziek is,  
later komt of om andere  
redenen niet naar school kan, 
moet de school voor schooltijd 
op de hoogte worden gebracht. 
Dit kan telefonisch via  
0521 - 381885.  

Als een kind zonder melding  
afwezig is, dan nemen we zo 
snel mogelijk contact op met  
de ouders.

Peutergym
Gezond bewegen en wennen  
aan de basisschool

Dit schooljaar verzorgt juf Ingeborg Hoge de 
peutergym. Zij laat peuters ervaren hoe leuk 
het is om te bewegen door middel van klim-
men, klauteren, met de bal spelen, dansen, 
springen en nog veel meer! Peutergym vindt 
plaats op de maandagen. Er zijn geen kosten 
aan verbonden en opgave is niet nodig.  
Iedereen is welkom! De exacte data staan  
in de kalender.



Activiteiten
kalender

september
3 Herdenking bij schoolmonument

6 Peutergym

8 Informatieavond

9 Eerste leerlingenraad

9 Voorstelling groep 1-2: Guppie

10 Bordenprikken corso

15 Startgesprekken

16 Voorstelling groep 3–6: Kanoet

20 Start van de week van het 
Kindcentrum

30 Schoolfotograaf

augustus
23 Eerste schooldag 

23 Koffiemiddag

27 Luizencontrole

oktober
4 Peutergym

6 Korfbaltoernooi

7 Leerlingenraad

7 Jaarvergadering MR, AC, ouders  
en team

12 Groep 1/2 bezoek museum Miramar

13 Proefkolonie groep 7-8

18 Herfstvakantie

19 Herfstvakantie

20 Herfstvakantie

21 Herfstvakantie

22 Herfstvakantie

26 Voorstelling groep 7-8 Wraakpiraat

27 Studiedag Tref leerlingen vrij

29 Luizencontrole

december
3 Sinterklaasfeest

6 Peutergym

9 Leerlingenraad

23 Kerstviering

24 Laatste dag voor Kerstvakantie tot 
14.00 uur naar school 

25 Start Kerstvakantie

november
3 Opening en koffieochtend m.m.v. 

groep 1-2

4 Leerlingenraad

8 Peutergym

11 Sint Maarten

12 Groep 3/4 en groep 5/6 bezoek 
museum Miramar

16 10 Minutengesprekken facultatief

17 Groep 7/8 bezoek museum Miramar

22 Studiedag team leerlingen vrij

januari
10 Eerste schooldag na kerstvakantie

12 Opening en koffieochtend m.m.v 
groep 3-4

12 Groep 1/2 workshop  
beeldend muziek deel 1

14 Luizencontrole

14 Groep 3/4 en groep 5/6 workshop 
beeldend muziek

17 Peutergym

18 Schoonmaakavond

19 Groep 1/2 workshop  
beeldend muziek deel 2

20 Leerlingenraad 

25 Groep 7/8 workshop beeldend muziek  

26 Start voorleesdagen
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februari
10 Leerlingenraad

10 Eerste rapport mee

15 10 minutengesprekken voor iedereen

18 Studiedag team leerlingen vrij

21 Voorjaarsvakantie

22 Voorjaarsvakantie

23 Voorjaarsvakantie

24 Voorjaarsvakantie

25 Voorjaarsvakantie

maart
2 Opening en koffieochtend m.m.v. 

groep 5-6

3 Voorstelling groep 3-6:  
De nieuwe kleren voor de Keizer

4 Luizencontrole

10 Leerlingenraad

11 Voorstelling groep 7-8: De Grijsaards

14 Voorstelling groep 1-2 Ja, nee, olé

21 Peutergym

21 Groep 1/2 bezoek Proefkolonie  

24 Feestelijke ouderavond

29 Groep 3/4 en groep 5/6 workshop 
beeldend literatuur 

30 Studiedag leerlingen vrij

april
5 Groep 7/8 schrijversbezoek  

Thomas Leerink

11 Drentse Kinderjury

14 Leerlingenraad

14 Paarsviering met ontbijt/lunch

15 Goede Vrijdag

18 Tweede Paasdag

20 Centrale eindtoets

21 Centrale eindtoets

22 Centrale eindtoets

22 Koningsspelen

25 Start meivakantie

mei
9 Start na meivakantie

9 Peutergym

11 Opening en koffieochtend m.m.v. 
groep 7-8

13 Luizencontrole

20 Fancy Fair

26 Hemelvaartsdag

27 Extra vrije dag na Hemelvaart

juni
6 Tweede Pinksterdag

9 Leerlingenraad

13 Wandel4daagse

14 Wandel4daagse 

15 Wandel4daagse 

16 Wandel4daagse 

17 Uitreiking Medailles wandel4daagse

27 Studiedag team leerlingen vrij 

28 2e Rapport mee

29 Schoolkamp groep 7-8

30 Schoolkamp groep 7-8

30 Schoonmaakavond 

juli
1 Schoolkamp groep 7-8

1 Schoolreis groep 1-6 

4 10 minutengesprekken voor iedereen 

6 Generale repetitie musical

7 Musical groep 7-8

11 Peutergym

12 Afscheidsavond groep 8 en  
laatste schooldag groep 8

15 Laatste schooldag  
(tot 14.00 uur naar school)

 

memoAVG wetgeving
Tref onderwijs verwerkt van alle leerlingen persoonsgegevens. Bij het verwerken 
van de gegevens gaan wij altijd uit van noodzakelijkheid. Wij zullen niet meer  
gegevens verwerken dan nodig is om onze rechten en plichten als onderwijs- 
instelling na te komen. Tref onderwijs vindt een zorgvuldige omgang met  
persoonsgegevens van groot belang en is zich bewust van de privacywetgeving. 

Voor een uitgebreide privacyverklaring en het ‘beleidsplan informatie- 
beveiliging en privacy’ verwijzen wij naar de website trefonderwijs.nl.


