
Informatiekaart 

schooljaar 2022-2023 



Onze missie 

Op De Duif bieden wij onze leerlingen een kleinschalige en veilige plek aan. Binnen 

onze school hebben we hoge verwachtingen van de leerlingen en van elkaar. We 

bieden doelgericht onderwijs met veel aandacht voor de basisvakken. Tijdens het 

thematisch werken en de talentmiddagen kunnen leerlingen ook hun andere      

talenten ontwikkelen en laten zien.  

Schoolafspraken R.V.V. 

Bij ons op school houden we ons aan de schoolafspraken. In de klassen wordt hier aandacht aan besteed door de 

leerkracht. Aan het begin van het schooljaar bespreekt de leerkracht met de leerlingen hoe ze met elkaar op een 

goede manier kunnen samenwerken en hoe ze met elkaar omgaan volgens onze schoolafspraken R.V.V. 

Respect: Accepteer hoe iedereen is en houd rekening met elkaar. 

Vertrouwen: Wees eerlijk en luister naar elkaar. 

Veiligheid: Denk na bij wat je doet en zegt; voor jezelf, de omgeving en de ander. 

Schooltijden   

Wij hanteren het 5 gelijke dagen-model. De leerlingen gaan iedere schooldag van 8.30 t/m 14.00 uur naar school. 

De kinderen eten tussen de middag hun meegebrachte lunch in hun lokaal. De deuren gaan om 8.20 uur open. 

Pauzehap / fruitdag  

Wij stimuleren gezond gedrag. Daarom zijn maandag, woensdag en vrijdag fruitdagen voor groep 1 t/m 8. De kin-

deren nemen op die dagen fruit mee van huis. Daarnaast wijzen wij u er op dat voor ons frisdrank met koolzuur, 

snoep en chocolade niet acceptabel is. Ook dit jaar zal er 20 weken fruit geleverd worden door EU schoolfruit. 

Schoolapp Social Schools 

Wij gebruiken de schoolapp Social Schools (te downloaden via de App-store en Google Play Store). Hierop worden 

algemene nieuwsberichten gedeeld, maar ook berichten van de leerkracht. U ontvangt via de mail een uitnodiging 

met de koppelcode. 

Contactmomenten tussen school en thuis  

In de jaarplanning op de achterzijde ziet u welke vaste contactmomenten er gedurende het jaar zijn. We starten het 

schooljaar met startgesprekken en hebben daarnaast voortgangsgesprekken en rapportgesprekken. U bent uiter-

aard ook tussentijds in de gelegenheid contact te zoeken met de leerkracht. Na schooltijd bent u welkom binnen te 

lopen om een afspraak te maken. Dit kan ook per mail, social schools of telefonisch. Ook zijn er diverse keren kijk-

ochtenden gepland. U kunt dan tot maximaal 8.45 uur in de klas het werk van uw kind(eren) bekijken. 

Ziek melden en afwezigheid door tandarts/dokter/specialist 

Wanneer uw kind ziek is of een arts/specialist moet bezoeken, verzoeken wij u dat door te geven voor aanvang van 

de schooldag. U kunt vanaf 08.00 uur telefonisch contact opnemen, of via social 

schools. Indien een bezoek aan specialisten genoodzaakt is, verzoeken wij u dit 

zoveel mogelijk buiten de schooltijden te organiseren. 

Lopen of fietsen  

Wij vragen iedereen zoveel mogelijk lopend of met de fiets naar school te komen. 

De fietsen kunnen in de daarvoor bestemde fietsenrekken geplaatst worden. 

 



Gymrooster schooljaar 2022-2023  

*Groep 3/4 en en 7 op 

Salamanderveen en groep 

3/4D en 5D van Snoeken-

veen spelen elke dag 10 

minuten langer buiten of 

gymmen zelf buiten, om-

dat zij maar 1 x gym op 

het rooster hebben.  

 

 

Luizencontrole 

Na iedere vakantie zal de commissie alle kinderen van de school controleren op hoofdluis. 

Verlofregeling 

Kinderen van vier jaar zijn nog niet leerplichtig en mag u thuis houden indien u dat nodig acht. Wilt u dat wel even la-

ten weten? Er wordt wel op uw kind gerekend. Voor het kind is het wel van belang om een ritme te ontwikkelen van 

naar school gaan. Vijfjarige kleuters vallen onder de leerplichtwet. Verlof moet tijdig (6 weken vooraf) aangevraagd 

worden via een verlofaanvraag-formulier. Dit formulier kunt u krijgen bij de directie of downloaden via onze website. 

Het schoolteam en groepsverdeling 

Locatie Salamanderveen

 

Locatie Snoekenveen

 

Leraarondersteuner: Joan Muyden, Tamara Borgstrom. Onderwijsassistent: Daniëlle Groenewegen, Ruben van Loo.                             

Vakleerkracht gym:  Daan Goede. Gastvrouw Salamanderveen: Bianca Beekmans.  

Onderwijskundig Team/OT 

Dit schooljaar werken we voor het eerst met een onderwijskundig team. Deze mensen (Nanda, Anne, Laura en Evelyn)

zijn voor u de eerste contactpersonen als u iets wil bespreken dat niet met de leerkracht kan. Annabelle en Esther zul-

len voor u de laatste in de rij zijn om contact mee op te nemen. 

Annabelle van Wijk   Nanda van Loo    Anne Verzijl (Snv)   Laura van Vugt (Salv)   Evelyn Ouborg      Esther de Wekker  

  (zorg)                      

 

 

groep 1-2 Ineke Stoutjesdijk (ma-woe en vr) en Lesley Markestijn (do) 

groep 3-4 Marloes ‘t Hart (ma-woe) en Carla van der Windt (woe-vr) 

groep 5-6 Nicolette Janssen (ma-do) en Tamara Borgstrom (vrij) 

groep 7 Laura van Vugt (ma, woe) en  Wanda van der Ploeg (di, do en vr) 

groep 1-2d Carla Hogervorst (fulltime) 

groep 3-4d Simone van Dam (ma) en Ellen Lagerwaard (di, woe, do en vr) 

groep 5d Kirsten Verheij (ma, di) en Ikram Benaamari (wo, do, vrij) 

groep 6d Annika Thijssen (ma-do) en Evelyn Ouborg (vrij) 

groep 8d Anne Verzijl (fulltime) en Daan Goede (ma-woe) 

Woensdag gymzaal Salamanderveen Vrijdag gymzaal Vlinderveen 

eigen leerkracht   vakleerkracht Daan Goede 

8.30 - 09.15 uur groep 8D 08.30 - 09.15 uur groep 8D 

9.30 - 10.15 uur groep 5/6 09.15 - 10.00 uur groep 7 

10.30 - 11.15 uur groep 6D 10.00 - 10.45 uur groep 6d 

    10.45 - 11.30 uur groep 5/6 

    11.30 - 12.15 uur groep 5D 

    12.30 - 13.15 uur groep 3/4 

    13.15 - 14.00 uur groep 3/4D 



Planning schooljaar 2022-2023  

Let op: alle activiteiten zijn onder voorbehoud van wijzigingen. Kijk voor updates van de jaarplanning op Social Schools.  

Augustus 2022  September 2022 

t/m 19 

22  

30 

         

Zomervakantie 

Weer naar school 

Informatieavond groep 3 

Vanaf 5 

12 

13 

19 t/m 22 

21 

Startgesprekken 1-8 

Fotograaf Salamanderveen 

Fotograaf Snoekenveen, informatieavond groep 8d 

Kamp groep 8d 

Kijkochtend groep 3/4 

 

Oktober 2022  November 2022  

5 

7 

17-19 

20 

24 t/m 28 

Start kinderboekenweek 

Start talentontwikkeling 

Drempeltoets groep 8 

Kijkochtend groep 3-8 

Herfstvakantie 

 

8 

Vanaf 21 

25 

Nationaal schoolontbijt 

Voorgangsgesprekken groep 1-8 

Kijkochtend groep 3/4 

December 2022 Januari 2023  

5 

21 

23 

24 t/m 8 jan 

Sinterklaasviering, om 12 uur uit 

Kerstviering 

Tot 12 uur  

Kerstvakantie 

 

9 

17 

Weer naar school 

Kijkochtend groep 3-8 

Februari 2023  Maart 2023  

17 

20 t/m 24 

25 t/m 5 mrt 

Vertoon je kunstenshow/juffendag 

Studieweek, leerlingen vrij 

Voorjaarsvakantie 

 

Vanaf 13 

16 

 

Rapport mee en oudergesprekken 

Kijkochtend groep 3/4 

 

April 2023  Mei 2023 

6 

7 t/m 10 

12 

18 en 19 

21 

22 t/m 7 mei 

Paasviering 

Goede Vrijdag en Pasen 

Kijkochtend groep 3-8 

Eindtoets groep 8 

Koningsspelen 

Meivakantie 

18, 19 

23 

29 

Hemelvaartsdag 

Kijkochtend groep 3/4 

Tweede Pinksterdag 

Juni 2023 Juli 2023 

16 

23 

Vanaf 26 

28 

Laatste talentontwikkeling 

Studiemiddag vanaf 12 uur 

Oudergesprekken 

Afscheidsavond groep 8 

 

5 

6 

7 

10 t/m 18 
augustus 

 

Rapport 2 mee 

Studiemiddag vanaf 12 uur 

Studiedag 

Zomervakantie 

 

 

CBS De Duif 

Locatie Salamanderveen: Salamanderveen 354, 3205 TG Spijkenisse. 0181-640678 

Locatie Snoekenveen: Snoekenveen 947, 3205 CK Spijkenisse. 0181-641003 

www.deduif-vcpo.nl 


