
KALENDER 2021 | 2022



Dit is de nieuwe jaarkalender 2021-2022 van de Anemaschool en van onze peuter-
school. We hebben de kalender in een nieuw jasje gestoken. Naast alle belangrijke 
gebeurtenissen en activiteiten, hebben we voor u ook alle praktische informatie op 
een rijtje gezet. Zo heeft u alles snel bij de hand. Mocht u meer informatie zoeken, 
dan kunt u dit teruglezen in de schoolgids of op onze website.

Wij wensen alle kinderen en ouders een fijn schooljaar!

Namens het hele team, 

Katja Verschoor (Directeur)
Janneke van der Elst (Adjunct-directeur)
 

Introductie



In de gangen
Wij lopen stil in de rij, kijken voor ons en 
houden afstand van elkaar. 
Op de gang zijn we stil of hebben we 
een fluisterstem. 
We lopen rustig en rechts op de trap. 
We hangen onze spullen netjes aan de kapstok.  
 
Op het plein
Tijdens het buitenspelen mag iedereen meedoen. 
Wees lief en aardig voor elkaar. 
Wees zuinig op de spullen en materialen. 
Iedereen houdt zich aan de roosters die er zijn. 
Het klimrek is om te klimmen en tikkertje wordt 
op het plein gespeeld.  
Voetballen doen we in de voetbalkooi. 
We houden het plein schoon.  

In de kleedkamers
Hang of vouw je kleding netjes op. 
Sokken in je schoenen en je tas op of 
onder de bank. 
Kleed je rustig om en let op jezelf tijdens 
het omkleden. 
Klaar met omkleden? 
Dan ga je rustig op de gang staan.  
 
Op de wc’s
Na het plassen handen wassen. 
Je laat de wc schoon achter. 
Klaar met plassen? Terug naar de klassen!  

Huisregels



De Anemaschool gebruikt voor de communicatie met ouders een 
app: SchouderCom. U kunt SchouderCom zowel op uw computer 
gebruiken als op uw telefoon. 

Met SchouderCom kunt u uw kind ziekmelden, maar ook contact 
leggen met de leerkracht van uw kind, de directie of iemand 
anders van school. Ook de schoolagenda vindt u in de app. 
Regelmatig ontvangt u via SchouderCom belangrijke informatie 
over school. 

Van school krijgt u een wachtwoord voor uw account. Als u 
hulp nodig heeft bij het installeren van de app of het gebruik 
ervan, dan kunt u dit bij ons aangeven. Onze administratief 
medewerkster Monique van Egmond helpt u graag verder.

School-ouder-communicatie 
(SchouderCom)



De lessen beginnen ’s ochtends om 8.30 uur en 
’s middags om 13.00 uur. We willen dan ook echt 
starten. Daarom is het heel belangrijk dat uw kind 
op tijd op school is. De deuren gaan ’s ochtend om 
8.20 uur open en ’s middags om 12.55 uur 
’s ochtends.  

Brengen en halen
De kinderen van de groepen 1/2 kunnen dan door 
hun ouders naar de klas worden gebracht. 
Voor ouders van kinderen uit de groepen 1/2  
A t/m D geldt dat zij hun kind om 12.00 en 15.00 
uur op het achterplein van de school kunnen 
ophalen. De ouders van kinderen uit de groep 1/2 

E mogen hun kind om 12.00 uur bij de voordeur 
ophalen. Om 15.00 uur kunnen de kinderen van 
1/2 E worden opgehaald op het achterplein bij het 
peuterhek. Kinderen van de groepen 3 t/m 8 gaan 
zelf naar hun klas en ook zelf naar buiten. 

Op tijd komen
De leerkrachten houden bij hoe vaak een kind te 
laat komt. Is uw kind drie keer te laat gekomen, 
dan krijgt u een brief van de directie. Na zes keer te 
laat komen, krijgt u een uitnodiging van de directie 
om op school te komen praten. Na negen keer te 
laat komen, wordt er melding gedaan bij leerplicht. 
De school is wettelijk verplicht dit te doen. 

Schooltijden 



Is uw kind ziek is of is er sprake van een bezoek 
aan de dokter of tandarts onder schooltijd? 
Geef dit dan voor 8.30 uur aan ons door via 
SchouderCom. Als wij bij afwezigheid van uw 
kind niets van u hebben vernomen, bellen wij 
u om te informeren wat er aan de hand is. We 
willen namelijk graag weten of alles in orde is. 
Krijgen we geen contact met u, dan noteren we de 
afwezigheid als ongeoorloofd. 

Uw kind kan ook tijdens de schooluren ziek 
worden of gewond raken. Als uw kind meteen 
naar de dokter of naar het ziekenhuis moet, 
is het fijn als u ook zelf mee kunt gaan. Zieke 
kinderen sturen we niet naar huis als de ouders 
of verzorgers niet thuis zijn. Wanneer wij u niet 
kunnen bereiken, blijft uw kind dus op school. 

Ziekte en afwezigheid



Gymrooster
  maandag  dinsdag  woensdag  donderdag  vrijdag  

8.30-9.30  5A  7A 
8.30-9.30 

5B 
3A  6A 

9.45-10.45  5B  7B 
9.30-10.30 

5A 
3B  6B 

11.00-12.00  4A  8A 
10.30-11.30 

6B 
4B  7A 

13.00-14.00  4B  8B 
11.30-12.30 

6A 
4A  7B 

14.00-15.00   3A  3B    8A  8B 



Aanvragen verlof
Kinderen zijn volgens de wet leerplichtig vanaf de 
eerste schooldag in de maand, nadat het kind vijf 
jaar is geworden. Dit betekent dat uw kind vanaf 
dat moment elke dag naar school moet. Er zijn een 
aantal uitzonderingen waarvoor u bij de directeur 
vrij mag vragen: 

» Een verhuizing;
» Wettelijke verplichtingen;
» Religieuze verplichtingen;
» Het bijwonen van een huwelijk van  

familieleden t/m de derde graad;
» Een ernstige ziekte van een familielid t/m de 

derde graad;

» Het overlijden van een familielid;
» Een (huwelijks)jubileum van ouders of 

grootouders;

U kunt voor het aanvragen van bovenstaand verlof 
een formulier aanvragen. Onze directeur, Katja 
Verschoor, kan bij ‘gewichtige omstandigheden’ 
maximaal tien verlofdagen geven. Zij mag alleen 
toestemming geven als de leerplichtwet dit 
toelaat. Bij al uw aanvragen dient u bewijsstukken 
te laten zien, bijvoorbeeld een trouwkaart, een 
verhuisbericht of een werkgeversverklaring. 



Peuterschool Anema
Uw kind mag naar de peuterschool als hij of zij 2,5 
jaar is. De peuterschool is een ideale voorbereiding 
op de basisschool. In een groep van maximaal 16 
kinderen leren de peuters om samen te spelen, te 
delen en om te gaan met leeftijdsgenootjes. 

Vragen
Heeft u vragen, dan kunt u terecht bij Marcella van 
Oudheusden en Charety Hermanus. Telefonisch 
zijn we bereikbaar op 070 2040350.

Naar de basisschool
Het aanmeldformulier voor de basisschool 
ontvangt u per post van de gemeente Den Haag 
als uw kind (bijna) 3 jaar is. Zit uw kind al op onze 
peuterschool? Vergeet dan niet om uw kind zelf 

aan te melden voor onze basisschool.  
U kunt hiervoor contact opnemen met  
Janneke van der Elst (070-3669672). 



Overblijven
We bieden kinderen de mogelijkheid om tussen 
de middag over te blijven. Onder leiding van 
een aantal overblijfkrachten eten en drinken 
de kinderen in de klas. Daarna gaan ze onder 
begeleiding 40 minuten buiten spelen. 

Het overblijven kost € 1,00 per keer. Het is 
mogelijk om de overblijf in één keer voor het hele 
jaar te betalen. U betaalt dan € 155,-. U kunt bij 
onze administratief medewerkster Monique van 
Egmond een strippenkaart kopen voor 10, 20 of 50 
keer overblijven. Deze strippenkaart geldt voor één 
kind. Elke keer wanneer uw kind overblijft, wordt 
er een strip afgestreept. 

Er kan op school worden gepind. Wilt u liever 
met een Tikkie betalen? Dan kunt u Monique van 
Egmond een bericht sturen via SchouderCom met 
de naam van uw kind, de groep en het te betalen 
bedrag. U ontvangt dan van haar een Tikkie.  



Traktaties en gezonde voeding
Trakteren
Wanneer kinderen jarig zijn, mogen ze in de klas 
trakteren. Let u vooral bij de jongere kinderen 
op de veiligheid van de traktatie. Dus géén 
snoepgoed zoals toverballen, lolly’s, zuurstokken, 

kauwgomballen en dergelijke. Wilt u er rekening 
mee houden dat de traktatie voorverpakt moet 
zijn? Ook doen we het vriendelijke verzoek om de 
traktatie klein te houden. 

Gezonde voeding
Halverwege de ochtend krijgen de kinderen tijd 
om wat te eten en te drinken. Bij de groepen 1 en 
2 mag dit alleen fruit zijn. We vragen u het fruit 
thuis al te schillen en/of in stukjes te snijden. In 
de groepen 3 t/m 8 mogen de kinderen ook een 
boterham of een gezonde snack meenemen. Dit 
tussendoortje is géén ontbijt, kinderen worden dan 
ook niet gedwongen dit eten op te eten. Wij gaan 
ervan uit dat zij thuis hebben gegeten voor zij naar 
school gaan en ook weer een goede lunch krijgen. 



Klachtenroute en vertrouwenspersonen
Er zijn verschillende soorten klachten:

» Klachten van onderwijskundige aard, bijvoorbeeld 
over de methode die gebruikt wordt, aanpassing 
van het programma, toetsing en beoordeling. 

» Klachten van organisatorische aard, bijvoorbeeld 
over vakanties, vrije dagen, schoolbijdrage, de 
inzet van ondersteuning.

» Klachten over ongewenst gedrag, zoals agressie, 
geweld, racisme, discriminatie, pesten, seksueel 
overschrijdend gedrag. 

Over welk onderwerp uw klacht ook gaat, de 
gewenste route verloopt als volgt: 
1. Gesprek met leerkracht;
2. Vindt u samen geen oplossing: gesprek met 

leerkracht en/of intern begeleider;
3. Vindt u samen geen oplossing: gesprek met de 

directeur; 
4. Vindt u samen geen oplossing: gesprek met de 

interne vertrouwenspersoon;

5. Vindt u samen geen oplossing: gesprek met 
de vertrouwenspersoon van SCOH of klacht bij 
bestuur;

6. Vindt u samen geen oplossing: klacht bij de 
landelijke Geschillencommissie. 

Interne vertrouwenspersonen
Ad Neele en Marianne Mens
Contact via SchouderCom

Externe vertrouwenspersonen
Centrum Vertrouwenspersonen Plus
Lilian Vermeulen en Anton de Leeuw
T: 070-2600032 
M: 06-81316936 
E: info@cvp-plus.nl

Geschillencommissie
W: https://www.centrumvertrouwenspersonenplus.
nl/ Geschillencommissie Bijzonder Onderwijs 
T: 070 386 1697 



Sociale veiligheid 
Pesten
Wanneer uw kind last heeft  van pestgedrag of agressie, dan is het 
belangrijk dat u dit kenbaar maakt bij de leerkracht. Wanneer wij zelf 
merken dat een leerling zich aan dergelijk gedrag schuldig maakt, 
zullen we met de ouders in gesprek gaan. Om in alle groepen op een 
eenduidige manier met deze problematiek om te gaan, hanteren we 
een ‘pestprotocol ́. Deze vindt u op onze website .

Mobieltjes en social media 
In de midden- en bovenbouwgroepen merken we dat kinderen veel 
gebruikmaken van hun mobiele telefoon. Op school hebben we als 
regel dat, binnen én op het plein, de mobieltjes uit moeten staan!

Daarnaast is het niet toegestaan dat ouders of kinderen foto’s 
van andere kinderen plaatsen op social media. Foto’s gemaakt op 
bijvoorbeeld een sportdag of zomerfeest waarop andere kinderen 
staan, mogen dus niet zonder toestemming worden geplaatst. 



Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Za. Zo.

2630 27 28 29 30 31 1

2

 

31 3 4 5 6 7 8

932 10 11 12 13 14 15

1633 17 18 19 20 21 22

2334 24 25 26 27 28 29

3035 31 1 2 3 4 5

AUGUSTUS 2021

Luizencontrole



Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Za. Zo.

3035 31 1 2 3 4 5

6

 

36 7 8 9 10 11 12

1337 14 15 16 17 18 19

2038 21 22 23 24 25 26

2739 28 29 30 1 2 3

SEPTEMBER 2021

informatieavond
groepen  3 t/m 8 

Roostervrije 
dag 

informatieochtend
groepen  1/2

Ouderochtend

Les met ouders 
groep 3

Les met ouders 
groepen 1/2

Les met ouders 
Peuterschool

Prinsjesdag

Vrije dag

Les met ouders 
Peuterschool



Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Za. Zo.

2739 28 29 30 1 2 3

4

 

40 5 6 7 8 9 10

1141 12 13 14 15 16 17

1842 19 20 21 22 23 24

2543 26 27 28 29 30 31

OKTOBER 2021

Herfstvakantie

Dag van de 
leraar

Start Kinder- 
boekenweek

‘Worden wat je wil’

Ouderochtend Roostervrije 
dag 

Luizencontrole
Les met ouders 

groep 3 

Les met ouders 
groepen 1/2



Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Za. Zo.

144 2 3 4 5 6 7

8

 

45 9 10 11 12 13 14

1546 16 17 18 19 20 21

2247 23 24 25 26 27 28

2948 30 1 2 3 4 5

NOVEMBER 2021

Ouderochtend

Les met ouders 
groep 3 

Les met ouders 
groepen 1/2

Cijferlijsten mee 
groepen 4 t/m 8 

Les met ouders 
Peuterschool 

Les met ouders 
Peuterschool



Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Za. Zo.

2948 30 1 2 3 4 5

6

 

49 7 8 9 10 11 12

1350 14 15 16 17 18 19

2051 21 22 23 24 25 26

2752 28 29 30 31 1 2

DECEMBER 2021

Informatieavond 
groepen 8 

Sinterklaasfeest
kinderen om 
12.00 u. vrij

Ouderochtend 

Kerststukjes 
maken 

onderbouw

17.00 - 18.30 u.
Kerstfeest

Kerstvakantie

Kerstvakantie



Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Za. Zo.

27

52 

 28 29 30 31 1 2

31 4 5 6 7 8 9

102 11 12 13 14 15 16

173 18 19 20 21 22 23

244 25 26 27 28 29 30

315 1 2 3 4 5 6

JANUARI 2022

Kerstvakantie

Luizencontrole 

Les met ouders 
Peuterschool

Les met ouders 
Peuterschool

les met ouders 1/3
Nationale

 voorleesdag 

Ouderochtend



Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Za. Zo.

315 1 2 3 4 5 6

7

 

6 8 9 10 11 12 13

147 15 16 17 18 19 20

218 22 23 24 25 26 27

289 1 2 3 4 5 6

FEBRUARI 2022

Start 
themaweken 

Voorjaars-
vakantie

Ouderochtend

Thema 
ouderavond

Roostervrije
dag



Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Za. Zo.

289 1 2 3 4 5 6

7

 

10 8 9 10 11 12 13

1411 15 16 17 18 19 20

2112 22 23 24 25 26 27

2813 29 30 31 1 2 3

MAART 2022

Roostervrije
dag Luizencontrole 

Les met ouders 
groepen 1/2

Les met ouders 
groep 3

Ouderochtend Rapporten mee



Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Za. Zo.

2813 29 30 31 1 2 3

4

 

14 5 6 7 8 9 10

1115 12 13 14 15 16 17

1816 19 20 21 22 23 24

2517 26 27 28 29 30 1

APRIL 2022

Informatieavond 
groepen 7 

Ouderochtend Paasontbijt Goede Vrijdag

KoningsspelenLes met ouders 
groep 3 

Tweede Paasdag

Meivakantie



Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Za. Zo.

2517 26 27 28 29 30 1

2

 

18 3 4 5 6 7 8

919 10 11 12 13 14 15

1620 17 18 19 20 21 22

2321 24 25 26 27 28 29

3022 31 1 2 3 4 5

MEI 2022

Meivakantie

Luizencontrole

Roostervrije
dag Hemelvaartsdag Vrije dag

Ouderochtend

Sportdag 
groepen 5 en 6

Sportdag 
groepen 7 en 8



Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Za. Zo.

3022 31 1 2 3 4 5

6

 

23 7 8 9 10 11 12

1324 14 15 16 17 18 19

2025 21 22 23 24 25 26

2726 28 29 30 1 2 3

JUNI 2022

Tweede 
Pinksterdag

Roostervrije 
dag

Sportdag 1 en 2 

Sportdag 3 en 4 

Ouderochtend 

Les met ouders 
groep 3 

Les met ouders 
Peuterschool

Schoolfotograaf 

Afscheidsweek 
groep 8 

Afscheidsavond 
groep 8

Les met ouders 
groepen 1/2 

10.00-14.00 u.
Zomerfeest 

Les met ouders 
Peuterschool



Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Za. Zo.

2726 28 29 30 1 2 3

4

 

27 5 6 7 8 9 10

1128 12 13 14 15 16 17

1829 19 20 21 22 23 24

2530 26 27 28 29 30 31

JULI 2022

Schoolreisje 
1 t/m 7

Wennen in 
nieuwe groep

Rapporten mee 
Juffen-/

meestersdag 

Laatste schooldag 
groep 8 

Rapporten inzien 

Start 
zomervakantie 


