
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VOORWOORD 
Dit is de jaarkalender 2021-2022 van  

De Zilvermaan Bloemstede. In deze 

jaarkalender staat belangrijke informatie 

over onze school. Op de eerste pagina’s van 

de kalender staat praktische informatie 

omtrent het komende schooljaar. 

Daarachter de maanden met alle belangrijke 

data voor zover ze bij het maken van deze 

kalender al bekend waren. Op school 

gebruiken wij de app Parro voor de 

informatie van de school. De leerkracht 

plaatst hier korte berichtjes op om een beeld 

te geven waar de groep mee bezig is. Ook 

sturen wij nieuwsbrieven om te informeren 

over verdere schoolinformatie. Verdere 

informatie is te vinden op onze website 

www.dezilvermaan.nl. Daar is ook onze 

schoolgids vol met informatie te vinden.  

 

Nog vragen? Neem gerust contact met ons 

op. Wij zijn altijd bereid om vragen te 

beantwoorden.  

 

We wensen iedereen een fijn schooljaar toe!  

 

Team van De Zilvermaan   

 

 

 

SCHOOLTIJDEN  
De Zilvermaan werkt met een vijf gelijke 

dagenmodel. Alle dagen gelden dezelfde 

schooltijden:  

Maandag t/m vrijdag 8.30 – 14.15 uur.  

 

Vanaf 8.20 uur ontvangen wij de kinderen 

op school. Om 8.30 uur starten wij met de 

lessen. Voor vragen aan de leerkracht is 

voorafgaand aan de schooldag geen tijd. 

Zijn er vragen? Stel deze dan na schooltijd 

of stuur een berichtje aan de leerkracht. 

Onder of vlak voor schooltijd hebben wij 

hier helaas geen tijd voor.  

 

 

ZIEK MELDEN  
Als uw kind ziek is, willen wij dit graag voor 

8.15 uur weten. Dit kan door een mail te 

sturen naar de leerkracht en de school, of 

door ons te bellen op telefoonnummer 

0346-564871. Zonder berichtgeving 

maken wij ons zorgen en bellen wij u thuis 

of op uw werk op. We willen zeker weten 

dat uw kind niet van huis is vertrokken en 

er onderweg iets is gebeurd. Het is daarom 

erg belangrijk dat wij de goede 

telefoonnummers hebben. Geef nieuwe 

nummers, ook van uw werk, zo snel 

mogelijk aan ons door.  

 

VAKANTIES EN VRIJE DAGEN  
Vakanties  

Eerste schooldag   30-08-2021  

Herfstvakantie   16-10-2021 t/m 24-10-2021 

Kerstvakantie    25-12-2021 t/m 09-01-2022  

Voorjaarsvakantie   26-02-2022 t/m 06-03-2022 

Pasen     15-04-2022 t/m 18-04-2022  

Meivakantie    23-04-2022 t/m 08-05-2022  

Hemelvaart    26-05-2022 t/m 29-05-2022  

2e Pinksterdag   04-06-2022 t/m 06-06-2022 

Laatste schooldag   07-07-2022  

Zomervakantie   09-07-2022 t/m 21-08-2022 
 

Studiedagen  

Alle groepen vrij   15-10-2021  

    25-10-2021 t/m 26-10-2021  

    24-02-2022 t/m 25-02-2022 

    16-03-2022  

    22-04-2022 

    07-06-2022 

    27-06-2022 t/m 28-06-2022  

    08-07-2022 

 

Alle groepen    29-09-2021 

vanaf 12.00 uur vrij  17-11-2021  

    03-12-2021  

    22-12-2021  

    24-12-2021  

    19-01-2022  

    09-02-2022 

    23-03-2022 

    22-06-2022 

http://www.dezilvermaan.nl/


 

 

 

OUD PAPIER 
Ouders van onze school helpen 1 keer per 
maand mee bij het ophalen van oud papier. 
Het geld wat we hiermee ophalen, gebruiken 
we voor leuke activiteiten en leermiddelen 
voor de kinderen. Als u mee wilt helpen, kunt u 
contact opnemen met de Ouderraad.  
 

 

GYMLESSEN  
Op De Zilvermaan worden de gymlessen 

verzorgd door een vakleerkracht. Zij begeleidt 

de kinderen tijdens de sport- en spellessen 

tijdens de gymles. Op woensdag en vrijdag 

vinden de gymlessen plaats.  

 

Voor de gymles hebben de kinderen 

gymkleding nodig. Dit kan een sportbroek en 

een shirt zijn of een gympakje. Om hygiënische 

redenen zijn sportschoenen noodzakelijk. De 

gymkleding mag wekelijks mee naar huis zodat 

deze gewassen kan worden.  

 

Tijdens de gymlessen dragen de kinderen geen 

sieraden voor hun eigen veiligheid. Het is fijn 

als er op de kleding en de schoenen de naam 

van uw kind staat.  

VERLOF AANVRAGEN  
Vanaf de leeftijd van 5 jaar zijn de kinderen 

leerplichtig. De school kan en mag hen geen 

vrijaf verlenen buiten de periodes die in het 

vakantierooster zijn aangegeven.  

Wanneer verlof toch gewenst is vanwege 

geldige redenen zoals een huwelijk of jubileum, 

dan moet u hiervoor een aanvraagformulier 

invullen. Dit formulier is te downloaden via de 

website en te verkrijgen bij de leerkracht van 

uw kind. Wij moeten in onze administratie 

aantonen waarom een leerling afwezig is. 

Verlof voor meerdere dagen dient 8 weken van 

tevoren worden aangevraagd en kan slechts 

incidenteel en bij uitzondering in overleg met de 

directeur worden verleend.  

 

Als leerlingen zonder opgaaf van reden of 

zonder toestemming verzuimen van school, 

dan wordt dit genoteerd in het verzuimregister. 

De leerplichtambtenaar wordt dan op de 

hoogte gesteld.   

 

 

OUDERBETROKKENHEID  
Communicatie met ouders vinden wij erg belangrijk. 

Om die reden starten wij dit schooljaar met 

ouderbetrokkenheid 3.0. Hierin staat het afstemmen 

van de onderlinge wensen centraal. Begin van dit 

schooljaar wordt hier meer informatie over gegeven.  

 

De hulp van ouders in de school is tegenwoordig niet 

meer weg te denken. Veel activiteiten zijn zonder die 

hulp niet mogelijk. Daarom waarderen wij het 

wanneer ouders ons willen helpen. Samen zorgen 

wij ervoor dat leuke activiteiten of uitstapjes door 

kunnen gaan.  

Wil je ook meehelpen? Laat dit dan weten aan de 

leerkracht van uw kind. Die verwijst u verder.  

 

 

LUIZENCONTROLE  
Om een vaak hardnekkige hoofdluizenplaag te 
voorkomen, worden alle kinderen regelmatig (in 
ieder geval na iedere vakantie) gecontroleerd. 
Daarnaast worden de jassen opgeborgen in 
luizenzakken om verspreiding te voorkomen. Als er 
bij jouw kind hoofdluis wordt geconstateerd (wat 
niets met hygiëne te maken heeft!) dan krijg je 
hierover een berichtje. Ook worden andere ouders 
geïnformeerd dat er in de groep hoofdluis is 
geconstateerd, zodat zij dit thuis regelmatig bij hun 
eigen kind kunnen controleren. De controles zullen 
bij constatering van hoofdluis herhaald worden 
totdat de klas weer hoofdluisvrij verklaard kan 
worden.  
 



 

 

SPORTEVENEMENTEN 
Wij hebben een aantal sportevenementen 
waar we elk jaar aan meedoen.  
In het voorjaar doet de bovenbouw mee 
aan het schoolvoetbaltoernooi.  
In juni doet de school vanaf groep 3 mee 
aan het korfbaltoernooi.  
Verder hebben we in april een sportdag 
met groep 3 t/m 8 bij SamSam. De 
kleuters hebben op die dag een 
spelletjesochtend op school.  
In september organiseren we een 
sponsorloop.  
 

 

KIND EN VERVOER 
Wanneer u voor de school kinderen 
vervoert, mogen er per auto niet meer 
kinderen mee dan er veiligheidsgordels 
zijn. Ook dient de eigenaar van de auto 
een inzittendenverzekering te hebben.  
 

 

FIETSEN 
Kinderen die op de fiets naar school 
komen, zetten hun fiets in de fietsrekken 
en achter de fietsrekken. De school kan 
niet verantwoordelijk gesteld worden voor 
eventuele schade aan of diefstal van de 
fietsen.  
 

 

 

WERKINLOOP 
Altijd al benieuwd hoe het gaat in de 
groep(en) van uw kind(eren)? Ook dit jaar 
kunt u dit zien. We hebben vier keer een 
werkinloop. U mag dan achter in de klas 
meekijken naar de start van de dag. Meer 
informatie volgt via de mail.  
 

 

VIERINGEN 
We komen geregeld samen in de hal met alle 
kinderen voor een opening. Soms staat dat 
in teken van een feest, zoals 
Kinderboekenweek, Sinterklaas of Kerst. 
Soms staat er een onderwerp centraal, zoals 
Wij horen bij elkaar, Wij hebben oor voor 
elkaar. Bij deze bijeenkomsten maken we 
gebruik van Trefwoord en De Vreedzame 
School.  
 

 

SINTERKLAAS 
Op vrijdag 3 december komt Sinterklaas bij 
ons op bezoek. De kinderen zijn deze dag 
om 12.00 uur uit. Vanaf groep 5 maken 
kinderen surprises voor elkaar.  
 

 

ETEN EN DRINKEN  
Tijdens de ochtendpauze eten en drinken wij een 

tussendoortje in de klas. Geef bij voorkeur 

groente/fruit mee in een trommeltje voorzien van de 

naam van het kind.  

Tijdens de lunchpauze eten de kinderen gezamenlijk 

in de klas. Hiervoor kunt u één of meerdere 

boterhammen en drinken meegeven, eventueel 

aangevuld met wat fruit.  

 

 

VERJAARDAG EN TRAKTEREN  
Wanneer je jarig bent, mag je natuurlijk trakteren op 

school. We vragen u om de traktatie klein en gezond 

te houden. Mochten er kinderen zijn met een allergie 

in de klas, dan zou het fijn zijn als ook hier rekening 

mee gehouden kan worden, zodat ieder kind mee 

kan feesten.  

Uitnodigingen voor feestjes horen erbij maar om 

teleurstellingen bij kinderen die niet uitgenodigd 

worden te voorkomen, worden de uitnodigingen niet 

op school uitgedeeld.  

 

 

MEESTER- EN JUFFENDAG 
Als team kiezen wij ervoor om al onze verjaardagen 
op 1 dag te vieren. Dit schooljaar doen we dat op 
woensdag 10 maart. Elke leerkracht organiseert zelf 
een gezellige dag in zijn of haar groep.  
 

 

 



ORGANISATIE  
De Betere Basisschool  

Op De Zilvermaan werken we met De 

Betere Basisschool. Er is op school 

sprake van een professionele cultuur 

waarbij het eigenaarschap en de 

verantwoordelijkheid voor en van 

ontwikkelingen bij het team ligt. Binnen 

deze structuur wordt gewerkt aan 

doelen die het coördinatieteam (CT) 

opstelt. Leden van het CT begeleiden 

de leerteams bestaande uit 

leerkrachten bij het uitwerken van de 

opdracht. In het CT zijn directie, zorg 

en leerkrachten vertegenwoordigd.  

 

Het CT is als volgt samengesteld:  

Addy Akkermans (directie)  

Femke Goedendorp (directie)  

Louise Smit (intern begeleider)  

Ruth v/d Valk (coördinator)  

OUDERRAAD (OR) 
De ouderraad is een enthousiaste groep ouders die samen met 
de leerkrachten invulling geeft aan alle feestelijke activiteiten die 
op De Zilvermaan gevierd worden. Denk hierbij aan feesten als 
sinterklaas, kerst, Pasen, sportdag en schoolreis.  
 
Hoeveel tijd kost het?  
De ouderraad vergadert zes keer per jaar gezamenlijk. Per 
activiteit wordt een commissie ingesteld, die bestaat uit een 
aantal leerkrachten en een aantal leden van de ouderraad. Per 
jaar help je mee aan twee of drie activiteiten.  
 
Contact  
Ben je geïnteresseerd in de OR of heb je een vraag? Spreek ons 
aan op school of vraag informatie aan de leerkracht van uw kind.  
 
Leden van de ouderraad  
Desiree van Haaften 

Priscilla Landzaat-Kwant 
Celine van Leeuwen 

Carolien Friele 

Priscilla van Vulpen 

Emmelie Noordzij 
 

Bijdrage  

Voor het bekostigen van alle activiteiten wordt er aan alle 
ouders jaarlijks een vrijwillige bijdrage gevraagd. Deze bijdrage 
is zeer wenselijk, want zonder financiële steun kunnen de 
genoemde activiteiten niet of slechts in beperkte mate worden 
uitgevoerd. Daarom ontvangt u aan het begin van het schooljaar 
een betaalverzoek van 25 euro per kind. De kosten van het 
schoolreisje en het kamp van groep 8 zijn niet bij dit bedrag 
inbegrepen en worden apart berekend.  
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

MEDEZEGGENSCHAPSRAAD (MR) 
Iedere school in Nederland moet een 
medezeggenschapsraad hebben. Via deze raad 
kunnen ouders en medewerkers invloed 
uitoefenen op het beleid van de school. De 
medezeggenschapsraad (MR) heeft hiervoor 
drie verschillende rechten:  

 Informatierecht  
 Adviesrecht  
 Instemmingsrecht 

In de wet medezeggenschap op scholen is 
vastgelegd bij welk onderwerp welk recht van 
toepassing is.  
 
Leden van onze medezeggenschapsraad:  
Janne Ouwerkerk (voorzitter, oudergeleding) 
Laurens van Leeuwen (oudergeleding) 
Ruth v/d Valk (personeelsgeleding) 
Jacqueline Veldman (personeelsgeleding) 
 

Contact  

Heb je een vraag of wil je de MR iets melden? 

Spreek ons aan of stuur een mail naar 

mr.zmbloemstede@vechtstreekenvenen.nl.   

 

mailto:mr.zmbloemstede@vechtstreekenvenen.nl


  
VERTROUWENSPERSONEN  
 

Mevr. Anja Bogaard  

Anja.bogaard@yahoo.com  

Tel: 06-15631447  

Niet bereikbaar tijdens vakanties  

 

Dhr. Ronald Blokland  

rjblokland@gmail.com  

Tel: 0346-565244  

 

Mevr. Gerda Mensink 

gerdamensink@kpnmail.nl  

Tel: 06-45794986 

 

 

 

Klachtencommissie  

Geschillencommissie  

Bijzonder Onderwijs  

Postbus 82324  

2508 EH Den Haag  

Tel: 070-3861697  

info@gcbo.nl.  

 

Meer informatie: www.gcbo.nl 

 

ADRESSEN  
 

Bestuur 

Stichting voor Protestants Christelijk 

Primair Onderwijs ‘Vechtstreek en Venen’ 

Schepersweg 6d, 3621 JK Breukelen  

Postbus 7, 3620 AA Breukelen  

Tel: 0346-264847  

info@vechtstreekenvenen.nl  

 

Inspectie van het onderwijs  

www.onderwijsinspectie.nl  

Vragen over onderwijs: 1400  

 

Klachtenmeldingen over seksuele 

intimidatie, misbruik of geweld  

Bij de vertrouwensadviseur via het 

contactformulier op: 

www.onderwijsinspectie.nl  

 

GGD Regio Utrecht  

Postbus 51  

3700 AB Zeist  

Tel: 030-6086086  

info@ggdru.nl  

 

Gemeente Stichtse Vecht  

Postbus 1212  

3600 BE Maarssen  

Tel: 0346 - 14 0346 

 

CONTACTGEGEVENS  
 

CBS De Zilvermaan 

Bloemstede 225  

3608 TA Maarssen  

Tel: 0346 – 564871  

www.dezilvermaan.nl  

 

Directie:  

Addy Akkermans (directeur, ma, di, woe)  

Femke Goedendorp (directeur i.o., do)  

directie.dezilvermaanbloemstede@vechtstreekenvenen.nl  

 

Intern begeleider:  

Louise Smit (di, vrij) 

Lise ter Bogt (ma, do) 

ib.zilvermaanbloemstede@vechtstreekenvenen.nl  

 

Conciërge:  

Menno Bosch (ma, di, do) 

 

GROEPSVERDELING  
Groep 1/2   Jacqueline Veldman (woe – vrij)  

   Anne Verwey (ma – di)  

Groep 3/4   Ruth Valk (ma – vrij) 

Groep 5   Lisanne Dijkstra (ma – do – vrij) 

   Elise van Rossum (di – woe) 

Groep 6   Ad Menke (ma – vrij) 

Groep 7   Celesta Delput (ma – vrij) 

Groep 8   Nady Janssen (ma – woe)  

   Geate de Groot (do – vrij)  

 

 

 

 

mailto:Anja.bogaard@yahoo.com
mailto:rjblokland@gmail.com
mailto:gerdamensink@kpnmail.nl
mailto:info@gcbo.nl
http://www.gcbo.nl/
mailto:info@vechtstreekenvenen.nl
http://www.onderwijsinspectie.nl/
http://www.onderwijsinspectie.nl/
mailto:info@ggdru.nl
http://www.dezilvermaan.nl/
mailto:directie.dezilvermaanbloemstede@vechtstreekenvenen.nl
mailto:ib.zilvermaanbloemstede@vechtstreekenvenen.nl


  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

  

 

 

 

 

 

  



  

 

 

 

 

 

 

 


