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Beste ouders/verzorgers,
Voor u ligt de Tarcisius jaarkalender voor het schooljaar 2022-2023.

In het kalendergedeelte vindt u allerlei activiteiten die in het schooljaar 2022-2023 plaats zullen 
vinden. In de nieuwsbrieven vullen we dit altijd aan. Deze brieven ontvangt u digitaal via Parro en 
worden ook gepubliceerd op onze website: www.tarcisius-school.nl
In het algemene deel van deze kalender treft u jaargebonden informatie aan, zoals het 
gymrooster en de schooltijden.

De schoolgids, de jaarkalender, het schoolplan en het jaarverslag vindt u digitaal op onze  
website. Een aantal zaken zullen, i.v.m. de onzekere ontwikkeling van de Corona maatregelen, 
voor kortere of langere tijd, anders georganiseerd worden dan beschreven in deze kalender. 
Hierover blijven we communiceren via Parro.

‘Samen vormen wij het hart van de Tarcisius, kinderen, ouders en team’
Met elkaar maken we er weer een schooljaar vol leren, ontdekken en ontwikkelen van.

Wij hebben er zin in!

Hartelijke groet,
Team Tarcisiusschool

Afmelden bij afwezigheid
Als uw kind ziek is of om een andere reden de school/peutergroep niet kan 

bezoeken, dan ontvangen wij graag voor schooltijd een bericht.
U kunt zowel per e-mail (ziekmelding@tarcisiusrvko.nl) als telefonisch (hoofd gebouw: 

tel. 010 422 95 90, dependance: tel. 010 422 74 00) de ziekmeldingen doen onder 
vermelding van de naam en groep van uw kind. Indien wij geen bericht ontvangen, 

moeten wij het verzuim als ongeoorloofd noteren.



Directie:
Directeur ma-di-wo-do juf Joan

Adjunct (BAPO op ma) meester Addy 

di-wo-do-vr

Interne Begeleiders:
peuters-gr. 1-2 di-wo-do juf Anneke

schoolbreed ma-di-wo-do juf Jeanette

gr. 3-6 di-wo-do-vr juf Mai

gr. 7-8 di  juf Liselotte

Leerkrachten:
Peutergroep Tarsientje
 di-wo-do-vr juf Mirjam

 ma juf Jessica

  juf Anneke

Groep 1
Blauwe Beren  juf Anita

BAPO di-wo juf Jessica

Paarse Beren  meester Marc

Groep 2
Gele Beren  juf July

Rode Beren  juf Nicole

Groep 3
a  juf Fenny

b  juf Lisa

Groep 4
a ma-do-vr juf Cindy

 di-wo juf Mirjam

b ma-di-wo-vr juf Merian

 do juf Mirjam

Groep 5
a ma-di juf Brigitte

 wo-do-vr juf Marja

b  juf Melissa

Groep 6
a ma-di-wo-vr juf Mieke

 di-do meester Peter

b ma-di-vr juf Sofie

 wo-do juf Leanne

Groep 7
a  juf Marjolein

b ma-di-do-vr juf Audrey

 wo meester Peter

Groep 8
a ma-di-wo-do meester Roy

 wo-vr meester Alex

b ma-di meester Alex

 wo-do-vr juf Liselotte

Bewegingsonderwijs (gr. 3-8) juf Leanne (ma-di-vr)

Kleuters  meester Peter (do)

Adm. medewerker meester Rob (4 middagen)

Conciërge dependance meester Hans (ma-di-do-vr)

Conciërge hoofdgebouw meester René

Ondersteuning gr3,4 juf Marlies (ma,di,wo)

Ondersteuning gr1,2 juf Jessica

Schoolopleider  juf Liselotte en juf Cindy

Schoolgrootte
De school telt ruim 365 leerlingen en 40 peuters.

Schoolvakanties en vrije dagen

van tot en met 

Studiedag vr. 21 okt.  

Herfstvakantie ma. 24 okt. vr. 28 okt.

Kerstvakantie ma. 26 dec. vr. 06 jan.

Studiedag vr. 24 feb.

Voorjaarsvakantie ma. 27 feb. vr. 03 mrt.

Studiedag do. 06 apr.

Pasen vr. 07 apr. ma. 10 apr.

Koningsdag do. 27 apr. (valt in meivakantie)

Meivakantie ma. 24 april vr. 05 mei

Hemelvaart do. 18 mei vr. 19 mei

Pinksteren ma. 29 juni vr. 03 mrt.

Studiedag di. 30 juni

Zomervakantie vr. 10 juli vr. 18 aug.



Schooltijden

Peuters  ochtend middag

ma, di, do  08:15-12:15 12:15-16:15

wo, vr  08:15-12:15

Brengen vanaf 8:15 en 12:15

Halen vanaf 12:00 en 16:00

groep 1 t/m 8 ochtend middag

ma, di, do  08:30-12:00 13:00-15:15

wo  08:30-12:15

vr  08:30-12:15

Bij de ingangen van de school staan alle dagen 
teamleden om de kinderen te ontvangen.

In de eerste schoolweek mogen de ouders van de 
groepen 1/2/3 alle ochtenden het 1e kwartier mee 
naar de groep.

Het in- en uitgaan op een rijtje:
08:20 uur
Kleuters:
De deur gaat open; kleuters mogen naar binnen.  
Bij de ingang staan teamleden om de kinderen te 
ontvangen.

Groep 3 t/m 8:
08:20 uur gaan de deuren open. Bij de ingangen 
staan teamleden om de kinderen te ontvangen.

12:15 (wo en vr) en 15:15 (ma di do)  
gaat de deur open.
Kleuters:
U kunt uw kleuter ophalen bij de groep.
Het ophalen van de kleuters binnen de groep is 
afhankelijk van de op dat moment geldende 
Corona maatregelen.

Groep 3 t/m 8:
De groepen 3 t/m 8 komen om 12:15 u. en 15:15 u.
naar buiten.

Voor kinderen die tussen de middag thuis eten:
12:00 uur De kinderen die niet overblijven worden de 
leerkrachten naar buiten gebracht.

13:00 uur De kinderen komen naar binnen en 
worden bij het lokaal ontvangen door de leerkracht.

Peutergroepen Tarsientje
Tarsientje biedt peuters van 2 tot 4 jaar VVE (Voor en 
Vroegschoolse Educatie) aan. Peuters spelen om  
te leren en te ontwikkelen. Zij worden begeleid door 
twee ervaren peuterleidsters die de kinderen voor-
bereiden op een goede overgang van de peuter- 
naar de kleutergroep. 

Alle peuters van 2 jaar of ouder, die op de peuter-
groep komen, hebben recht op minimaal 8 uur 
opvang verdeeld over 2 dagdelen van 4 uur.

Ouders betalen daarvoor een inkomensafhankelijke 
bijdrage, gelijk aan dat van KDV en BSO.

Doelgroepkinderen, door het CJG geïndiceerd  
op de mogelijkheid tot o.a. taalachterstand, krijgen 
de tweede 6/8 u. gratis; gesubsidieerd volgens het 
onderwijsbeleid van de gemeente Rotterdam.

Juf Mirjam, juf Anneke en juf Jessica
zijn onze vaste peuterleidsters.
Ze zijn te bereiken via 010 4229590



Koffie en Meespeelochtenden
In de groepen 3 t/m 8 houden we 3 x per jaar een 
koffieochtend. Ouders/verzorgers worden welkom 
geheten in de groepen om mee te kijken met  
hun kind.
Er zijn 4 meespeelochtenden van een uur gepland 
voor de berengroepen, zodat u onder het genot van 
een kopje koffie echt mee kunt spelen met uw kind. 
In verband met de ruimte nodigen we per ochtend 
de helft van de ouders uit.

Op het whiteboard bij de berengroepen zullen we 
aan het begin van het schooljaar een lijst ophangen 
waarop u zich voor een ochtend in september en 
een ochtend in januari kunt inschrijven.
Ook voor Tarsientje hebben we meespeelochtenden 
van een uur gepland. Valt dit op een dag dat uw 
kind bij Tarsientje is, dan bent u van harte welkom om 
mee te komen spelen.

Zwemrooster
Groep 4 en 5 gaan zwemmen in het zwembad de 
Wilgenring aan de Melanchthonweg. De groepen 5 
krijgen tot eind januari een uur zwemles en de 
groepen 4 vanaf eind januari tot de zomervakantie. 
De zwemtijd is op maandagochtend van 08:30- 
09:30 uur. U brengt uw kind tussen 8:15 uur en 8:20 uur 
rechtstreeks naar het zwembad. De leerkrachten zijn 
vanaf 8:15 uur aanwezig.
Let op: Op de eerste schooldag is er geen zwemles 
en/of gymles!

Gymrooster
 dag uur dag uur

groep 3 a ma. 13:45 - 14:30 di. 10:30 - 11:15 uur

groep 3 b ma. 13:00 - 13:45 di. 11:15 - 12:00 uur

groep 4 a   di. 08:30 - 09:15 uur

groep 4 b   di. 09:15 - 10:00 uur

groep 5 a   di. 13:00 - 13:45 uur

groep 5 b   di. 13:45 - 14:30 uur

groep 6 a ma. 08:30 - 09:10 vr. 10:45 - 11:30 uur

groep 6 b ma. 09:10 - 09:50 vr. 11:30 - 12:15 uur

groep 7 a ma. 14:30 - 15:15 vr. 10:00 - 10:45 uur

groep 7 b ma. 09:50 - 10:30 di. 14:30 - 15:15 uur

groep 8 a ma. 11:20 - 12:00 vr. 08:30 - 09:15 uur

groep 8 b ma. 10:40 - 11:20 vr. 09:15 - 10:00 uur

De gymlessen zijn op maandag, dinsdag en vrijdag 
en worden verzorgd door onze vakleerkracht; Juf 
Leanne.

De kinderen van groep 3 t/m 8 dragen stevige gym  - 
schoenen en een gymbroek en shirt of gympakje. 
Het dragen hiervan is verplicht. Om zoekraken van 
kleding te voorkomen raden wij aan de kleding van 
een naam te voorzien.

De kleuters gymmen in een gymbroek en gymshirt
(gemakkelijk zelf aan te trekken) en op gym-
schoenen (liefst met klittenband). Ze gymmen 
volgens een wisselend rooster met hun eigen 
leerkracht en/of meester Peter.

Schooltuinen
Groep 7 zal tot de herfstvakantie naar de 
schooltuinen gaan om te oogsten en op te ruimen.
In het voorjaar zullen de groepen 6 weer gaan 
tuinieren. Wanneer de groep naar de schooltuinen 
gaat, dan zal er een gymles vervallen. Kleding die 
tegen een stootje kan en laarzen zijn aan te raden 
op deze dagen.

Activiteitencommissie (AC)
De AC verzorgt samen met het team allerlei leuke 
activiteiten op school, zoals Sint, Kerst, carnaval etc.
Voor het schooljaar 2021/2022 is de ouderbijdrage 
vast gesteld op € 60,00. U krijgt hiervoor een digitaal 
betalingsverzoek via Wiscollect om de ouderbijdrage 
te voldoen op NL43INGB0654087997 t.n.v. 
ouderbijdrage Tarcisiusschool o.v.v. ’ouderbijdrage  
2022-2023’ en de naam van uw kind. 
Deze bijdrage is vrijwillig. Indien u deze bijdrage  
niet betaalt dan heeft dit geen gevolgen voor het 
onderwijs en de deelname aan activiteiten.

Leden AC:

Mirjam Mastenbroek (voorzitter)

Viviane Strik

Rabia Mahabier

Marieke Beljon (penningmeester)

Jelte Meijvogel

Titi Smeets

Alexandra Noorman

Pim Lamers

Martin Curfs



Medezeggenschapsraad (MR)
De MR bestaat uit 3 ouders en 3 leerkrachten.

ouders:

Christian Dietzel

Marlies Hanifer

Hiske Bongaards (voorzitter)

leerkrachten:

Cindy Mijer

Liselotte Mani

Roy de Vriend (secretaris)

e-mail: mr@tarcisiusrvko.nl
De MR heeft een eigen onderdeel op de website 
van de Tarcisiusschool. Hierop worden o.a. de 
verslagen van de vergaderingen en de MR-
nieuwsbrief gepubliceerd.

Trakteren
Als uw kind jarig is, mag het natuurlijk trakteren. We 
zien graag gezonde, leuke, kleine traktaties. Houd 
het alstublieft simpel. Ook leerkrachten zijn dol op 
‘slanke’, gezonde traktaties!

Informatievoorziening
Wij zullen brieven etc. zoveel mogelijk op donderdag, 
digitaal versturen. De nieuwsbrief is genummerd en 
van datum voorzien. Voor het versturen maken we 
gebruik van de Parro-app. Ook wordt deze op onze 
website geplaatst: www.tarcisius-school.nl.

Belangrijk!
Geef een (email)adreswijziging/nieuw 
telefoonnummer altijd direct door aan de juf/
meester van uw kind(eren).
Zo kunnen we u altijd bereiken. Dankuwel!

Voorschool- en schoolmaatschappelijk 
werk (VSMW)
Aan onze peutergroepen en school is een 
schoolmaatschappelijk werker verbonden. Haar 
naam is Annemieke Ceton.
Voor vragen/problemen rondom uw kind of uw 
gezinssituatie kunt u bij haar terecht. Zij is werkzaam 
bij het Centrum voor Dienstverlening en bereikbaar 
op maandag, dinsdag en donderdag.
Annemieke is te bereiken via de groepsleerkracht,
de intern begeleider of de mail: aceton@cvd.nl.
Via tel: 06-36032339 kunt u alleen een sms-bericht of
een Whats App naar haar sturen.

Overblijf/TSO: School in samenwerking met 
Dit is Wijs en OverblijvenmetEdith
Onze school organiseert de tussen schoolse opvang 
(oftewel de overblijf) in samenwerking met Dit is Wijs 
en maken gebruik van het administratieprogramma 
van “Overblijven met Edith”.
Wij zorgen er samen voor dat uw kinderen op een 
goede manier worden begeleid tijdens de 
middagpauze. Uw kind krijgt voldoende tijd om te 
lunchen. Voor of na de lunch is er ruimte voor 
(buiten)activiteiten.

De lunch is niet inbegrepen
De kinderen nemen zelf eten en drinken mee naar 
school.

Hoe werkt het?
U kunt uw kind heel eenvoudig aanmelden voor de 
tussen schoolse opvang (TSO). U kunt uzelf en uw 
kinderen op www.overblijvenmetedith.nl kosteloos 
registreren via het portaal van ‘overblijven met Edith. 
Deze registratie is eenmalig.

Uw kind(eren) aan- en afmelden
U kunt als ouder/verzorger de overblijfmomenten  
van uw kind eenvoudig en flexibel bepalen, 24 uur 
per dag en 7 dagen per week. U kunt iedere dag  
tot 10.00 uur uw kind aan- of afmelden voor  
het overblijven van die dag. Dit kan eenvoudig via  
de tablet, smartphone of vaste computer op  
www.overblijvenmetedith.nl



Overzichtelijk betalen
U betaalt maandelijks achteraf voor de afgenomen 
overblijfmomenten, ná ontvangst van een gespecifi-
ceerde factuur. De betaling gaat per automatische 
incasso direct aan de overblijfadministratie van de 
school. Deze betaling zal plaatsvinden rond de 25ste 
van de daaropvolgende maand.

Het bedrag per overblijfmoment is door de school 
vastgesteld op €2,75 per overblijfmoment.
U betaalt dus alleen voor de dagen dat uw kind 
daadwerkelijk overblijft.

Vragen:
Voor vragen kunt u een e-mail sturen naar:  
addy.poutsma@rvko.nl

Buitenschoolse opvang
De onderstaande organisaties verzorgen de buiten-
schoolse opvang voor onze school. Zij halen om 12:15 
en 15:15 u uur de kinderen uit school.
Wilt u hier gebruik van maken dan kunt u rechtstreeks 
met hen contact opnemen.

Kinderopvang BijDeHand B.V.
Spoorhaven 10 - 18
Berkel en Rodenrijs
Postbus 85014
3009 MA Rotterdam
Tel: 010 2862777
06 11910750

Plaatsingsbureau kinderopvang 010-251 80 76
Tel. spreekuur dagelijks van 09:00-15:00 uur
Info@kov-bijdehand.nl
www.kov-bijdehand.nl

opvanglocatie: ‘De Kleibende’ in onze school.
locatiemanager: Kim Breedveld
tel: 010 2862766: e-mail: bdh.lm.18@kov-bijdehand.nl

Kinderopvang Zazou
Koraalstraat 19
3051 VG Rotterdam

Administratie voor plaatsing en extra opvang:
dagelijks bereikbaar van 09:00 tot 14:30 uur op
010-200 24 01 of via plaatsing@kdvzazou.nl

BSO locatie voor leerlingen van de Tarcisiusschool
Prinses Margrietlaan 6 :
010-200 24 52
Leidinggevende BSO: Mario Becker



Klachtenregelingen.
Veruit de meeste klachten over de dagelijkse gang 
van zaken in de school of de kinderopvang zullen in 
onderling overleg tussen ouders, personeel en 
schoolleiding op een juiste wijze worden afgehandeld.

Indien dat echter, gelet op de aard van de klacht, 
niet mogelijk is of indien de behandeling niet naar 
tevredenheid heeft plaatsgevonden, kan een klacht 
worden ingediend bij de bovenschools manager  
van de school of de landelijke klachtencommissie. 
Ook kan men, met name bij privacy gevoelige 
zaken, in contact treden met de vertrouwenspersoon 
van het schoolbestuur.
De bovenschools manager, de landelijke klachten-
commissie en de vertrouwenspersoon zullen altijd 
eerst nagaan of getracht is de klacht op school-
niveau op te lossen. Als dat niet het geval is, kan 
eerst voor die weg worden gekozen.

Het verdient aanbeveling een klacht eerst in te 
dienen bij de bovenschools manager. De afhande-
ling van een ingediende klacht bij de klachten-
commissie duurt minimaal 3 maanden.

Indiening van de klacht bij de bovenschools 
manager neemt niet weg dat, indien men van 
mening is dat de klacht niet naar tevredenheid is 
afgehandeld, alsnog de klacht kan worden
ingediend bij de landelijke klachtencommissie.

Het indienen van klachten en de wijze van afhandeling
daarvan zijn aan regels gebonden. Deze regels zijn 
vastgelegd in de klachtenregelingen van ons 
schoolbestuur, de RVKO.

De RVKO kent drie klachtenregelingen, te weten:
De algemene klachtenregeling voor de basisscholen.
De algemene klachtenregeling voor de 
kinderopvang (RVKO en SKPR).
De (klachten)regeling voor (een vermoeden van) 
seksueel misbruik en of (een vermoeden van) 
seksuele intimidatie in de basisscholen en de 
kinderopvang.

De klachtenregelingen zijn te verkrijgen via de 
directie of de contactpersoon van de school.  
De directie en de contactpersoon van de school 
beschikken ook over de contactgegevens van de 
bovenschools manager en de vertrouwenspersoon.

De klachtenregelingen zijn tevens te vinden in de 
schoolgids en op de website van ons schoolbestuur 
https://www.rvko.nl/De-RVKO/Onderwijs-en-kwaliteit/
Regelingen-documenten-downloads



0.0A receptie

0.0B directiekamer

lokaal 0.01 Rode Beren lokaal 1.07 groep 3a

lokaal 0.02 Gele Beren lokaal 1.08 groep 3b

lokaal 1.01 Blauwe Beren lokaal 1.09 groep 5a

lokaal 1.02 Paarse Beren lokaal 1.10 groep 5b

lokaal 1.03 Instroomgroep medio februari lokaal 0.08 De Kleibende

lokaal 1.04 groep 4b lokaal 0.07 De Kleibende

lokaal 1.05 groep 4a lokaal 0.06 Peutergroep Tarsientje

Hoofdgebouw, Johan de Wittlaan



lokaal 0.01 directie/IB lokaal 1.01 groep 8 b

lokaal 0.01A directie/IB lokaal 1.02 groep 8 a

lokaal 0.02 groep 6 b lokaal 1.03 groep 7 a

lokaal 0.03 groep 6 a lokaal 1.04 groep 7 b

lokaal 0.04 teamkamer

Dependance Margrietstraat



maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag

augustus 2022
31

32

33

34

35

1 2 3 4 5

8 9 10 11 12

15 16 17 18 19

22 23 24 25 26

29 30 31

6 7

13 14

20 21

27 28
08.30u  
opening schooljaar

1e schooldag  
2022-2023

19.30u  
MR vergadering

koffieochtend gr3-5

Zomervakantie  van 11 juli t/m  21 augustus 2022



maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag

september 2022
35

36

37

38

39

1 2

5 6 7 8 9

12 13 14 15 16

19 20 21 22 23

26 27 28 29 30

3 4

10 11

17 18

24 25

dag v/d pedagogisch 
medewerkers

Week van de 
startgesprekken

meespeelochtend 
berengroepen

koffieochtend dep

20.00u  
AC-vergadering

Klassenavond 
groepen 1 t/m 8

meespeelochtend 
berengroepen



maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag

oktober 2022
39

40

41

42

43

44

3 4 5 6 7

10 11 12 13 14

17 18 19 20 21

24 25 26 27 28

31

1 2

8 9

15 16

22 23

29 30

Thema-avond 
van 19.00-20.30u

herfstvakantieherfstvakantie,  
Diwali

herfstvakantie herfstvakantie herfstvakantie

Studiedag en 
lesvrije dag

Speelgoedochtendmeespeelochtend 
Tarsientje 

dierendag Start kinderboeken-
week en dag van  
de leraar

Schoolreis

4 oktober 
Dierendag

dag van  
de leraar
5 oktober



maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag

november 2022
44

45

46

47

48

1 2 3 4

7 8 9 10 11

14 15 16 17 18

21 22 23 24 25

28 29 30

5 6

12 13

19 20

26 27

Intocht Sint

meespeelochtend 
berengroepen

19.30u  
MR vergadering

Week van  
de ontwikkelings- 
gesprekken

20.00u  
AC-vergadering

meespeelochtend 
berengroepen

Thema-ochtend  
van 8.30-10.00u

crea-ochtend  
berengroepen.  
Thema: Sint

19.30u  
PO/VO ouderavond

20.00u  
versieren voor Sint

portfolio mee  
naar huis



maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag

december 2022
48

49

50

51

52

1 2

5 6 7 8 9

12 13 14 15 16

19 20 21 22 23

26 27 28 29 30

3 4

10 11

17 18

24 25

31

12.15u start  
Kerstvakantie

gr7 en 8  
zingen in SFG

Kerstviering

speelgoedochtend  
berengroepen en  
19.30u kerst versieren

Sint tot  
13.00 uur

16.00u  
Kerst-in

1e kerstdag

kerstvakantie Oudejaarsdag2e kerstdag kerstvakantie kerstvakantie kerstvakantie

Kerstvakantie van  23 december 2022 t/m 6 januari 2023



maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag

januari 2023
52

1

2

3

4

5

2 3 4 5 6

9 10 11 12 13

16 17 18 19 20

23 24 25 26 27

30 31

1

7 8

14 15

21 22

28 29

20.00u 
AC-vergadering

meespeelochtend 
berengroepen

meespeelochtend 
berengroepen

19.30u  
MR vergadering

koffieochtend  
gr 3 t/m 5
meespeelochtend 
Tarsientje

koffieochtend dep

Nieuwjaarsdag

kerstvakantiekerstvakantie kerstvakantie kerstvakantie kerstvakantie



maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag

februari 2023
5

6

7

8

9

1 2 3

6 7 8 9 10

13 14 15 16 17

20 21 22 23 24

27 28

4 5

11 12

18 19

25 26

Thema-avond  
van 19.00-20.30u

voorjaarsvakantie voorjaarsvakantie

VO gesprekken gr8 VO gesprekken gr8 Studiedag en  
lesvrije dag

CarnavalCrea-ochtend 
berengroepen

schaatsen  
groepen 6-8

Voorjaarsvakantie 
van 27 februari t/m 

3 maart 2023



maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag

maart 2023
9

10

11

12

13

1 2 3

6 7 8 9 10

13 14 15 16 17

20 21 22 23 24

27 28 29 30 31

4 5

11 12

18 19

25 26
start Ramadanweek van  

de ontwikkelings- 
gesprekken

portfolio mee  
naar huis

19.30u  
MR vergadering

Holifeest

voorjaarsvakantievoorjaarsvakantievoorjaarsvakantie



maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag

april 2023
13

14

15

16

17

3 4 5 6 7

10 11 12 13 14

17 18 19 20 21

24 25 26 27 28

1 2

8 9

15 16

22 23

29 30

Thema-ochtend 
van 8.30-10.00u

meivakantie

koningsspelen/ 
suikerfeest

meivakantie

Eindtoets gr8

meivakantie

Eindtoets gr8

meivakantie meivakantie /  
Koningsdag

2e paasdag

Goede vrijdag 1e paasdagPaasviering Studiedag en  
lesvrije dag



maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag

mei 2023
18

19

20

21

22

1 2 3 4 5

8 9 10 11 12

15 16 17 18 19

22 23 24 25 26

29 30 31

6 7

13 14

20 21

27 28

Thema-avond 
van 19.00-20.30u

2e pinksterdag Studiedag en  
lesvrije dag

1e pinksterdagstart avond4daagse

les vrije dagmeespeelochtend 
berengroepen

Hemelvaart

meespeelochtend 
berengroepen

19.30u  
MR vergadering

meivakantiemeivakantie meivakantie meivakantie meivakantie



maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag

juni 2023
22

23

24

25

26

1 2

5 6 7 8 9

12 13 14 15 16

19 20 21 22 23

26 27 28 29 30

3 4

10 11

17 18

24 25

week van de  
ontwikkelings- 
gesprekken

speelgoedochtend 
berengroepen

Zomerfeest 20.00u  
AC-vergadering

19.30u  
MR vergadering

kamp gr8kamp gr8 kamp gr8 kamp gr8 
meespeelochtend  
Tarsientje

sportdag  
groepen 1 en 2



maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag

juli 2023
26

27

28

29

30

31

3 4 5 6 7

10 11 12 13 14

17 18 19 20 21

24 25 26 27 28

31

1 2

8 9

15 16

22 23

29 30

zomervakantie

lesvrije dag,  
start van de 
zomervakantie

zomervakantie

zomervakantie

zomervakantie

zomervakantie

zomervakantie

afscheid groep 8

zomervakantie  
t/m 18/8/23

zomervakantie

zomervakantie

zomervakantie

zomervakantie

zomervakantie

Eind portfolio mee 
naar huis

zomervakantie

zomervakantie

zomervakantie

Zomervakantie  van 7 juli t/m  18 augustus 2023



www.tarcisius-school.nl




