KALENDER
2020 - 2021

Kindcentrum Borgharen
Basisschool De Maasköpkes
Peuteropvang De Maasköpkes

Een woord vooraf
Geachte lezer,
Voor u ligt de kalender voor het schooljaar 2020-2021. In de
kalender vindt u niet alleen de data van vakanties, vrije dagen,
ouderavonden, verjaardagen van meesters en juffen, maar ook
de momenten, waarop de verschillende activiteiten plaatsvinden.
Tevens vindt u informatie over praktische zaken. Uiteraard is er
plaats voor uw eigen aantekeningen, zodat de kalender ook
dienst kan doen als gebruiksvoorwerp.
Naast deze schoolkalender hebben wij ook een schoolgids.
Deze vindt u op de website van onze school;
https://www.bsmaaskopkes.nl/. Daarnaast is er ook een
zakelijke facebookpagina.
Wilt u meer weten over onze school? U bent van harte welkom,
we leiden u graag rond en beantwoorden al uw vragen.
Dank aan onze adverteerders. Mede door hun financiële bijdrage
lukt het om deze prachtige schoolkalender te realiseren.
Namens de onderwijsprofessionals, medezeggenschapsraad (MR),
oudervereniging (OV), tussenschoolse opvang (TSO) en peuteropvang
De Maasköpkes (SamenSpelen), wensen wij u en uw kind(eren)
in alle opzichten een geslaagd en leerzaam schooljaar toe, in een
goede samenwerking.
Anouk Willems, directeur Basisschool De Maasköpkes
Basisschool en peuteropvang De Maasköpkes

Het team van basisschool
De Maasköpkes
Juf Anouk Willems

Directeur
a.willems@mosalira.nl

Juf Marloes Vreuls

MT-lid en intern begeleider
m.vreuls@mosalira.nl

Juf Aimée Janssen

Leerkracht groep 7 ~ 8
a.janssen@mosalira.nl

Juf Mirte Heutmekers

Leerkracht groep 7 ~ 8
en plusklas
m.heutmekers@mosalira.nl

Juf Kirsten Niessen

Leerkracht groep 5 ~ 6
k.niessen@mosalira.nl

Juf Edith Beckers

Leerkracht groep 3 ~ 4
e.beckers@mosalira.nl

Meester Renée Laenen

Leerkracht groep 3 ~ 4
rah.laenen@mosalira.nl

Juf Sophie Lemmens

Leerkracht groep 1 ~ 2
s.lemmens@mosalira.nl

Juf Marischa van Baren

m.vanbaren@mosalira.nl

Juf Janou Cremers

Vakdocent
bewegingsonderwijs
j.cremers@mosalira.nl

Juf Abby Lümpens

Vakdocent muziek
a.lumpens@mosalira.nl

Basisschool
De Maasköpkes

Peuteropvang
De Maasköpkes

Schoolstraat 15
6223 BD Maastricht
Tel.: 043 3632281
info@bsmaaskopkes.nl
www.bsmaaskopkes.nl

Schoolstraat 15
6223 BD Maastricht
Tel.: 043 3623106
info@samenspelen.net

Contactgegevens
hoofdkantoor
SamenSpelen
Peuteropvang
Franciscus Romanusweg 50
6221 AH Maastricht
Tel.: 043 7370083
Hoofdkantoor 043-7370083
info@samenspelen.net

Op woensdagmiddag hebben alle
leerlingen vrij. Groep 1 heeft vrijdag
vrij. De groepen 2 en 3 hebben elke
vrijdagmiddag vrij.
De vrijdagen voor de vakanties komen
alle leerlingen naar school. Dit om
gezamenlijk stil te staan bij vieringen
en afsluitingen van schoolperioden.
De schooldag duurt dan tot 14.00 uur
inclusief gratis TSO. De laatste schooldag
duurt voor alle leerlingen tot 12.00 uur.
Er is een inlooptijd van 10 minuten.
Dit betekent dat de kinderen 10 minuten,
voordat de school begint, naar binnen
kunnen komen. Tevens biedt deze inloop
de mogelijkheid voor ouders om eventuele
vragen aan leerkrachten te stellen.

Schooltijden
Basisschool
De Maasköpkes
maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag:
ochtend:
08.30 uur - 12.00 uur
namiddag:
13.15 uur - 15.15 uur
woensdag: 08.30 uur - 12.30 uur

Openingstijden
SamenSpelen
Peuteropvang
De Maasköpkes
Maandag t/m donderdag:
08:45 uur - 11:30 uur (normaal pakket)
08:30 uur - 12:00 uur (plus pakket)

Gymlessen
Groep 1-2
Groep 3-4
Groep 5-6
Groep 7-8

Dinsdag
Maandag en vrijdag
Maandag en vrijdag
Maandag en vrijdag

Stichting MosaLira
Withuisveld 22
6226 NV Maastricht
Tel 043 - 354 01 33
Algemeen e-mailadres:
info@mosalira.nl

Basisschool De Maasköpkes

Telefoon: 043 363 22 81 - info@bsmaaskopkes.nl - www.bsmaaskopkes.nl

Thema-avonden
Het team van Basisschool De Maasköpkes heeft besloten geen algemene informatieavond
te houden maar om te kiezen voor thema-avonden. Deze keuze is onder andere
gebaseerd op de evaluatie van voorgaande schooljaren. Vanwege deze keuze ontvangt
u belangrijke algemene, praktische informatie over de school en groepsspecifieke
informatie aan het begin van het nieuwe schooljaar via SchouderCom.
De thema-avonden van schooljaar 2020-2021 zijn:
- Technisch leesonderwijs groep 3: 14 september 2020 van 19.00 - 20.00
- Voortgezet onderwijs groep 8:
3 november 2020 van 19.00 - 20.30
- Onderwijs aan peuter en kleuter, deze datum volgt nog.
Oudergesprekken Basisschool De Maasköpkes
Uiteraard is de leerkracht het eerste aanspreekpunt voor u als er zaken zijn met
betrekking tot uw kind. U kunt altijd via SchouderCom of telefonisch contact opnemen
met de leerkracht. Daarnaast is Anouk Willems als directeur en Marloes Vreuls als
MT-lid en IB-er een aanspreekpunt mocht u andere vragen hebben.
We spreiden de oudergesprekken, om op die manier beter in te spelen op de momenten
waarop een gesprek wenselijk is.
Gedurende het schooljaar vindt voor iedere leerling minimaal 2 keer een oudergesprek
op initiatief van de leerkracht plaats.
Uiteraard kunt u als ouder ook altijd het initiatief nemen tot het plannen van een gesprek.
In de maand september vinden de kennismakingsgesprekken plaats. Deze kennismakingsgesprekken hebben als doel een nadere kennismaking tussen ouder, leerling
en leerkracht. Deze gesprekken zijn bedoeld voor de leerlingen die in het nieuwe
schooljaar een nieuwe leerkracht krijgen. Mocht u toch behoefte hebben aan een
gesprek, dan kunt u dit aangeven. Leidraad voor deze gesprekken zijn de formulieren
startgesprekken.
Voor de leerlingen van groep 1 vindt een kennismakingsgesprek plaats nadat de
leerling gestart is op de basisschool.
Tijdens dit kennismakingsgesprek zijn de ouders en leerling vooral aan het woord.
De leerkrachten willen zo veel mogelijk waardevolle informatie ontvangen over uw
kind. Hierbij komen zaken ter sprake als: uw verwachtingen t.a.v. school, de sterke
kanten/talenten van uw kind, mogelijke nieuwe ontwikkelingen en zaken waar wij
als school rekening mee kunnen houden, de doelen die we willen nastreven voor het
komende schooljaar.
Hetgeen tijdens de volgende gesprekken wordt besproken zijn uiteraard de vorderingen
in de breedste zin van het woord; leerresultaten, sociaal emotionele ontwikkeling, etc.
Op deze manier sluiten wij nog meer aan op de individuele behoeften van de leerlingen.
SamenSpelen Peuteropvang De Maasköpkes
Peuteropvang De Maasköpkes maakt deel uit van SamenSpelen en is sinds 2017
VVE-locatie. Kinderen van 2 tot 4 jaar kunnen de peuteropvang bezoeken.
In onze opvang staat het “samen” centraal, waarbij we ook de betrokkenheid van
ouders en medewerkers bij de opvang essentieel vinden.
Daarnaast willen wij de kinderen een veilige en stimulerende omgeving bieden,
waarbij de ontwikkeling van uw kind geprikkeld wordt.
We vinden het belangrijk om aan te sluiten bij de behoeften van elk kind, zodat zij
zich op hun eigen manier en eigen tempo kunnen ontwikkelen.

Wilt u zich nog meer betrokken voelen bij de school, dan kunt u op allerlei manieren
participeren in het schoolgebeuren. U kunt zitting nemen in een van de vele werkgroepen, u kunt lid worden van de oudervereniging en van de medezeggenschapsraad
(mits er plek is). Wij vinden het erg fijn als we veel ouders om ons heen hebben die
zich betrokken voelen bij de school.
Communicatie met ouders
Wij vinden het heel belangrijk dat wij regelmatig met de ouders contact hebben.
Wij zijn samen opvoeders van uw kind(eren) en het is goed dat die opvoeding op
elkaar is afgestemd. Wij nodigen u daarom ook uit om altijd bij ons binnen te komen
lopen als u daar behoefte aan heeft. We maken dan graag een afspraak met u.
De school zal u ook benaderen als wij het belangrijk vinden om een contactmoment
met u te hebben.
Portfolio
Voor de groepen 1 tot en met 8 zijn er verschillende momenten waarop we in gesprek
willen gaan over uw kind en de vorderingen van uw kind. Dit doen we mondeling en
we maken gebruik van het portfolio. De portfolio wordt twee keer per jaar meegegeven.
Schoudercom
‘SchouderCom’ is het communicatieplatform waarmee alle scholen van de stichting
Mosalira werken. Dit communicatieplatform is ons hoofdcommunicatiemiddel. Het is
een veilig en besloten ouderportaal voor de online communicatie tussen school en ouders.
SchouderCom staat voor School- en Ouder Communicatie. Alle schoolcommunicatie
staat hier overzichtelijk bij elkaar, er is een applicatie die gedownload kan worden
op uw smartphone of tablet (app-store & google playstore), maar ook gebruikt kan
worden op uw computer. Iedere ouder kan zelf zijn/haar eigen gebruikersaccount in
SchouderCom aanmaken. U kunt zelf in SchouderCom bepalen voor wie uw gegevens
inzichtelijk zijn. SchouderCom zal uw gegevens nimmer aan andere partijen verstrekken.
Wilt u iets vragen aan de leerkracht van uw zoon/dochter, dan kunt u een bericht sturen
via ‘SchouderCom’. Hebt u een vraag voor de directie van school dan kunt u via
‘SchouderCom’ een bericht sturen naar MT. Berichten van leerkrachten over klassenactiviteiten worden verstuurd via ‘SchouderCom’, alsook de berichten die aan alle
ouders van onze school gericht zijn.
Ook maken we gebruik van de gespreksplanner om oudergesprekken in te plannen.
De gespreksplanner wordt door leerkrachten geactiveerd. U krijgt een melding wanneer
u zich kunt inschrijven. Het tijdstip dat u kiest wordt meteen vastgelegd.
Hoe kunt u een account aanmaken? U ontvangt van school een uitnodigingsmail in
uw mailbox. Mocht u deze niet hebben ontvangen, vraag deze dan bij Marloes Vreuls
(MT-lid) aan. In de mail staat een link. Als u daarop klikt, kunt u een gebruikersnaam
en een wachtwoord aanmaken; geef aan van welk(e) kind(-eren) u de ouder/verzorger
bent. Vul uw persoonlijke gegevens in bij Mijn gegevens en geef aan wie deze mogen
inzien: vervolgens opslaan. Klik op Bewerken onder uw kind of partner om de gegevens
van uw gezinsleden aan te vullen.
Als u de app van SchouderCom downloadt op uw smartphone of tablet, kunt u inloggen
met uw aangemaakte account. Meer informatie kunt u vinden op www.schoudercom.nl
Blog
Deze worden geschreven door de leerkrachten, vakdocenten, directie etc.
Check dus regelmatig SchouderCom!

Voor verdere informatie over SamenSpelen, onder andere over subsidiëring verwijzen
we naar de website van SamenSpelen: https://samenspelen.net/

Website
Alle scholen van Mosalira beschikken over een persoonlijke website. Onze website
wordt gebruikt om u als ouders, maar ook andere belangstellenden, informatie te
verschaffen over onze school.

Buitenschoolse opvang SamenSpelen

U vindt hier de volgende informatie over onze school:

De BSO van SamenSpelen is gevestigd in Wyck in Maastricht.
De kinderen die vanuit BS De Maasköpkes onze BSO bezoeken worden met een
taxi opgehaald en naar Wyck gebracht. SamenSpelen werkt samen met taxibedrijf
Frenske. Tijdens de vakanties organiseren wij allerlei uitjes vanuit de BSO in Wyck.
Wij vervoeren ons dan te voet of met de auto.
Voor meer informatie over de BSO verwijzen we naar de website van SamenSpelen:
https://samenspelen.net/
Ouders en de school
De betrokkenheid van ouders bij het leerproces is bijna vanzelfsprekend. U bent de
eerste en belangrijkste opvoeder van uw kind. Ondanks dat uw kind een groot deel
van de dag bij ons doorbrengt, blijft u degene die de opvoeding bepaalt. Wij proberen
daarop aan te sluiten. Wij gaan er ook vanuit dat we elkaar aanvullen. Het is wenselijk
dat school en ouders op één lijn staan. Dat betekent dat men elkaar respecteert en
aanvult vanuit de eigen taak en invalshoek.
In school krijgen kinderen te maken met een heel andere situatie, waar ze op een veilige
en correcte manier mee moeten leren omgaan. Kinderen zijn op school gebonden
aan groepsregels en schoolregels. Wij vinden het prettig als u op de hoogte bent van
die regels en afspraken. Onze Gouden Regels zijn zichtbaar in de school. En deze
ontvangt u in SchouderCom bij de algemene informatie van onze school. Wij vinden
het heel belangrijk om duidelijke waarden en normen te hanteren en die ook voor
kinderen herkenbaar te maken. Het hanteren van deze waarden en normen biedt de
kinderen een gevoel van veiligheid. Het kind weet waar het aan toe is en hoeft niet
op zoek te gaan naar zijn grens. Wij verwachten van ouders dat ze achter onze regels
en normen staan. Wij willen graag met u praten als u een andere mening heeft.

•
•
•
•
•
•

Adresinformatie
Schooltijden
Personeelsleden
Informatie voor ouders zoals citofolders, MR-verslagen etc.
Informatie van de oudervereniging
Websites voor ouders en kinderen

Facebook
We leven in de 21e eeuw en Social media speelt een grote rol in ons leven en in dat
van de kinderen.
Als school willen wij niet alleen u informeren over de activiteiten die plaatsvinden
bij ons op school, maar ook andere belangstellenden houden wij graag op de hoogte.
Op onze facebookpagina vindt u vooral blogberichten terug, voorzien van foto’s, om
u een kijkje te bieden in onze school. Soms komen er op facebook ook oproepjes of
herhaalde berichten langs. Wij bereiken met facebook niet alle ouders, daar houden we
rekening mee met het plaatsen van berichten. Berichten die voor alle ouders bedoeld
zijn worden te allen tijde via SchouderCom verspreid.
De medezeggenschapsraad
De Wet Medezeggenschap Onderwijs (WMO) regelt de inspraak van de betrokkenen
bij school, met name personeel en ouders, bij de besluitvorming van de directie.
Op onze school bestaat de MR uit twee ouders en twee leerkrachten. De directeur is
een deel van de vergadering aanwezig. De MR en directie gaan in gesprek over de
schoolspecifieke voorgenomen besluiten waar de MR een advies en/of instemmingrecht
in heeft. Deze rechten zijn beschreven in de WMO en in het MR-reglement.

De MR-vergaderingen zijn in beginsel openbaar en kunnen ten alle tijden bezocht worden.
Op verzoek kan de agenda van een MR-vergadering opgevraagd worden bij de voorzitter
van de MR.
Hoe kunt u lid worden en wat houdt dit lidmaatschap in?
De zittingsperiode van de MR-leden is 3 jaar. Ieder jaar treedt een deel van de leden af,
volgens een opgesteld rooster. Na afloop van de zittingsperiode worden verkiezingen
gehouden. Kiesgerechtigd zijn de ouders en het personeel, met dien verstande dat
per ouderpaar slechts één ouder verkiesbaar is. Leden, van wie de zittingsperiode
voorbij is, kunnen zich herkiesbaar stellen. U kunt zich schriftelijk kandidaat stellen.
Er wordt van u verwacht dat u de visie van de school respecteert. De belangrijkste
voorwaarde om MR-lid te worden/zijn is dat u ouder bent van één van onze leerlingen.
Het MR-lidmaatschap eindigt altijd als uw kind(eren) van school is(zijn).
De huidige MR bestaat uit:
Edith Beckers
Kirsten Niessen
Petra Wijnhoud-Panis
Cecile Alewijnse

Voorzitter
Lid personeelsgeleding
Secretaris
Lid oudergeleiding

De oudervereniging
Het bestuur van de oudervereniging (onze oudervereniging is een vereniging) bestaat
uit gekozen ouders van schoolgaande kinderen.
De oudervereniging heeft de volgende taken:
- Medewerking verlenen bij het organiseren van schoolfeesten.
- Organisatie of medeorganisatie van een aantal activiteiten zoals sportdag,
vieringen, schoolreisje etc.
- Het beheren van de vrijwillige contributie/ouderbijdrage.
Tenminste een maal per jaar wordt een algemene ledenvergadering gehouden.
Hiervoor krijgen alle ouders gedurende het schooljaar een uitnodiging.
Tijdens deze vergadering wordt een (financieel) jaarverslag uitgereikt.

Wie passen er op uw kind?
Bs. De Maasköpkes heeft een groep met vrijwillige overblijfkrachten, die de kinderen
tussen de middag begeleiden. Deze staan onder begeleiding van een TSO coördinator,
Ellen Rigtering.
Zij is ook het aanspreekpunt in verband met de tussenschoolse opvang en tevens
ook de contactpersoon voor ouders en leerlingen richting de directie en het team.
Onze overblijfkrachten gaan graag met kinderen om en kunnen plezier met ze maken.
Als het nodig is weten ze ook hoe ze duidelijk en corrigerend kunnen optreden.
Wij zijn nog op zoek naar vrijwilligers die ons ondersteunen bij de tussenschoolse
opvang. Uiteraard is een vrijwilligersvergoeding mogelijk. Tevens hoeft u voor uw
eigen kind(eren) niet te betalen als ze moeten overblijven. Heeft u interesse? Neem
dan zeker contact op met MT-lid Marloes Vreuls m.vreuls@mosalira.nl
Betaling
U kunt ervoor kiezen om uw kind op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag op
school te laten overblijven.
In de ouderportal-app SchouderCom kunt u aangeven op welke dagen u hier gebruik
van wil maken. Tevens wordt het overblijven door de leerkrachten bijgehouden.
In SchouderCom wordt maandelijks een berekening gemaakt hoeveel keer uw kind
gebruik heeft gemaakt van de TSO en wat u hiervoor moet betalen. Aan het eind van
de maand ontvangt u een betalingsverzoek. Indien betaling achterwege blijft, wordt
uw kind uitgesloten van het overblijven.
Meer informatie over de TSO? Dan kunt u contact opnemen met Marloes Vreuls
Tegemoetkoming kosten
Ouders met een laag inkomen kunnen in aanmerking komen voor een tegemoetkoming
van Stichting Leergeld. Folders over deze Stichting zijn verkrijgbaar bij de directie.
Meer informatie over buitenschoolse opvang en dagarrangementen kunt u vinden op:
https://www.mosalira.nl/portal-vervolgpagina/ouder-kind
Steunpunt bibliotheek

In de oudervereniging 2020-2021 zitten:
Chantal Kleynen
Marie-Louise de Groot
Sonja Stassen
Erwin van Est
Atmo Callemijn
Belinda Sporken
Vera Aarts

Daarna gaan de kinderen naar buiten. Bij slecht weer blijven de kinderen binnen en
mogen ze onder andere spelletjes spelen, knutselen, tekenen of aan de computer.

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Lid
Lid
Lid
Lid

Ouderbijdrage
De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage, die wordt jaarlijks geïnd door de oudervereniging. De MR dient in te stemmen met de hoogte van de ouderbijdrage. De bijdrage
wordt aan u gevraagd voor extra activiteiten en andere zaken die niet tot het gewone
onderwijs behoren.
De jaarlijkse bijdrage in het schooljaar 2020 - 2021 is € 27,50 per leerling en vanaf
het derde kind is een gereduceerd tarief van € 15,- van toepassing.
U kunt de ouderbijdrage overmaken op:
Bankrekeningnummer: NL57RBRB0850134846
BIC: RBRBNL21
t.a.v. Oudervereniging BS De Maasköpkes
Onder vermelding van de naam van uw kind, de groep en schooljaar 2020 - 2021
U bent, nadat uw kind op onze school is toegelaten, automatisch lid van de
oudervereniging.
Tussenschoolse opvang
Wat is voor ons Tussenschoolse opvang?
Voorop staat dat kinderen moeten kunnen eten, drinken en spelen in een ontspannen
sfeer. Het is tenslotte hun vrije tijd, al zijn er natuurlijk wel afspraken. We werken
zoveel mogelijk leeftijdsgericht.
Overblijven moet niet alleen leuk zijn voor jongere kinderen, ook oudere kinderen
moeten met plezier komen. Spelmateriaal, afspraken en verantwoordelijkheden sluiten
aan op de leeftijd van uw kind(eren).
Waar wordt uw kind opgevangen?
Kinderen die overblijven nemen hun eigen brood in een trommeltje en drinken in een
drinkbeker mee. De kinderen eten en drinken in een klaslokaal onder toezicht van
een leerkracht en overblijfouder. De kinderen van groep 1 t/m 4 in een lokaal op de
benedenverdieping en de kinderen van groep 5 t/m 8 op de bovenverdieping.

Alle leerlingen van onze school kunnen gratis boeken halen bij het steunpunt van de
bibliotheek in onze school. Ze krijgen op maandag onder schooltijd de mogelijkheid
om boeken te wisselen.
Verlof en verzuim
Is verzuim van uw kind vooraf te voorzien, laat de school dit dan weten. Dit kan altijd
via ons communicatiesysteem ‘SchouderCom’. Bij ziekte van uw kind ook graag een
melding maken in ‘SchouderCom’.
De school is verplicht alle afwezigheid van leerlingen te registreren en wordt hierop
gecontroleerd. Alle afwezigheid zonder afmelding wordt geregistreerd als ‘ongeoorloofd
verzuim’.
Mocht u, om wat voor reden dan ook, niet in het systeem van ‘SchouderCom’ kunnen;
kunt u altijd uw kind telefonisch ziekmelden.
Op welke manier(en) kunnen ouders verlof aanvragen?
De verlof en verzuimregeling vindt u op de website van school:
https://www.bsmaaskopkes.nl/ en van MosaLira:
https://www.mosalira.nl/portal-vervolgpagina/ouder-kind.nl
De verlofformulieren zijn op te vragen bij directie.
Wettelijke aansprakelijkheid &
ongevallenverzekering
Leerkrachten, overblijfouders en hulpouders zijn via school verzekerd tegen wettelijke
aansprakelijkheid.
Verder heeft MosaLira een ongevallenverzekering voor medewerkers en leerlingen.
De school is niet aansprakelijk voor schade aan- of vermissing van kostbaarheden,
juwelen, horloges, mobiele telefoons die door kinderen meegebracht of gedragen worden.
Ook voor spullen die onder schooltijd in jassen en gangen worden achtergelaten zijn
wij niet aansprakelijk.
GSM gebruik
Alleen als u het als ouder noodzakelijk vindt dat uw kind een GSM mee naar school neemt
is dit toegestaan. Tijdens schooluren wordt de telefoon uitgeschakeld en ingeleverd.
Na schooltijd wordt de telefoon weer opgehaald bij de leerkracht.
School is niet verantwoordelijk voor deze mobiele telefoon.

Graag willen wij de volgende personen en bedrijven bedanken
ASA Groep Makelaars Geld & Verzekeringen l Autoservice Beenkens l Dakdekkersbedrijf Hameleers B.V. Maastricht l PSZ SamenSpelen
‘t Winkelke Itteren l BSO Novo Horizon, gespecialiseerde opvang l Kapsalon Jos Verzijlberg l Schoonheids & pedicure salon Natasja
Nagelstudio Niecky l Schildersbedrijf Leon Bastings l Taverne d’n Tabbernakel l Hoveniersbedrijf Slangen l Frituur Rano Borgharen
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Groene voetstappen

23

24

25

26

27

deze week vervolg
startgesprekken

14
Thema avond
technisch leesonderwijs
groep 3 19.00-20.00 uur

21

Week tegen het pesten

Prinsjesdag

22

groene voetstappen

29

Studiedag

30

Start Kinderboekenweek
Knutselmiddag
Maaskluivers
theevisite/ boekenmarkt

WEEK 40

28

Kinderpostzegel actie

WEEK 39

9

WEEK 38

8

WEEK 37

7

ZONDAG
WEEK 36

31

DINSDAG
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OKTOBER 2020

Ondernemer van de maand:

Autoservice
Beenkens

MAANDAG

DINSDAG

WOENSDAG

DONDERDAG

2

ZATERDAG

3

7

8

Juf Kirsten jarig

9

17

18

24

25

Einde Kinderboekenweek

12

13

14

15

16
Continurooster
tot 14.00 uur
groep 1 t/m 8

Start
kledinginzameling

19

20

21

22

23

Herfstvakantie

Herfstvakantie

Herfstvakantie

Herfstvakantie

Herfstvakantie

26

27

28

29

30

Deze week luizencontrole

Ophaaldag kleding

31

WEEK 44

Deze week voorlopige
adviesgesprekken groep 8

WEEK 43

11

WEEK 42

10

WEEK 41

Dag van de leerkracht

6

4

Dierendag

Kinderboekenweek

5

ZONDAG
WEEK 40

			1

VRIJDAG
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NOVEMBER 2020

Ondernemer van de maand:

Dakdekkersbedrijf
Hameleers B.V.
Maastricht

MAANDAG

DINSDAG

WOENSDAG

DONDERDAG

VRIJDAG

ZATERDAG

ZONDAG

5

Knutselmiddag
Maaskluivers

9

10

11

16

17
24

7

8

nationaal
schoolontbijt

12

13

14

15

18

19

20

21

22

25

26

27

28

29

St. Maarten

Dag voor de rechten
van het kind

Deze week kijkdag

23

WEEK 48

Thema-avond
Voortgezet Onderwijs
groep 8 19.00-20.30 uur

6

WEEK 47

4

WEEK 46

3

WEEK 45

2

WEEK 44

						1

Telefoon: 043 363 22 81 - info@bsmaaskopkes.nl - www.bsmaaskopkes.nl

DECEMBER 2020

Ondernemer van de maand:

BSO Novo Horizon
gespecialiseerde opvang

MAANDAG

1

WOENSDAG

DONDERDAG

2

3

VRIJDAG

4

Sinterklaasviering

ZATERDAG

5

Sinterklaas

ZONDAG

6

Surprise
groep 5 t/m 8

Studiedag

8

9

12

13

16

17

18

20

Kerstboom versieren

Avondviering kerk

Kerstlunch
Continurooster
tot 14.00 uur
groep 1 t/m 8

19
26

27

Knutselmiddag
Maaskluivers

14

15
22

23

24

25

Kerstvakantie

Kerstvakantie

Kerstvakantie

Kerstvakantie

Kerstvakantie

28

29

30

31

Kerstvakantie

Kerstvakantie

Kerstvakantie

Kerstvakantie

WEEK 53

21

WEEK 52

11

WEEK 51

10

WEEK 50

7

WEEK 49

30

DINSDAG
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JANUARI 2021

Ondernemer van de maand:

‘t Winkelke
Itteren

MAANDAG

DINSDAG

WOENSDAG

DONDERDAG

VRIJDAG

ZONDAG

2

3

Kerstvakantie

5

6

12

13

Juf Aimée jarig

7

8

9

10

14

15

16

17

21

22

23

24

28

29

30

31

Juf Anouk jarig

WEEK 1

4

WEEK 53

				1

ZATERDAG

Deze week luizencontrole

Juf Abby jarig

Knutselmiddag
Maaskluivers

19

20
Start nationale
voorleesdagen

26

27

WEEK 4

25

WEEK 3

18

WEEK 2

11
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FEBRUARI 2021

Ondernemer van de maand:

Frituur Rano
Borgharen

MAANDAG

DINSDAG

WOENSDAG

DONDERDAG

VRIJDAG

ZATERDAG

ZONDAG

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

Carnavalsvakantie

Carnavalsvakantie

Carnavalsvakantie

Carnavalsvakantie

Carnavalsvakantie

22

23

24

25

26

27

28

deze week
adviesgesprekken groep 8
Deze week luizencontrole

Studiedag

Carnavalsviering
Portfolio 1
Continurooster
tot 14.00 uur groep 1 tm 8

WEEK 8

4

WEEK 7

3

WEEK 6

2

WEEK 5

1
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MAART 2021
Maand van de Beauty:

Nagelstudio
Niecky

Maand van de Beauty:
Maand van de Beauty:

Schoonheids &
pedicure salon
Natasja

Kapsalon
Jos Verzijlberg

MAANDAG

VRIJDAG

ZATERDAG

ZONDAG

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

25

26

27

28

Nationale
complimentendag

Week van de
Lentekriebels

22

Knutselmiddag
Maaskluivers

23

Week van het geld

24
Nationale Rekendag

30

31

Studiedag

WEEK 13

29

Juf Mirte jarig

WEEK 12

3

WEEK 11

2

WEEK 10

DONDERDAG

WEEK 9

WOENSDAG

1

DINSDAG
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APRIL 2021

Ondernemer van de maand:

Schildersbedrijf
Leon Bastings

MAANDAG

DINSDAG

WOENSDAG

DONDERDAG

Paasviering kerk

Paasactiviteit

ZONDAG

3

4

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Paasmaandag

Koningsspelen

deze week eindtoets
groep 8

27

Koningsdag

28
Knutselmiddag
Maaskluivers

29

30
Continurooster
tot 14.00 uur
groep 1 t/m 8

WEEK 17

26

WEEK 16

7

WEEK 15

6

WEEK 14

5

2

ZATERDAG

WEEK 13

			1

VRIJDAG
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MEI 2021

Ondernemer van de maand:

SamenSpelen
“PSZ De Maasköpkes”

MAANDAG

DINSDAG

WOENSDAG

DONDERDAG

VRIJDAG

ZATERDAG

ZONDAG

4

8

9

meivakantie

10

15

16

5

6

7

meivakantie

meivakantie

meivakantie

meivakantie

11

12

13

14

Juf Sophie jarig

Hemelvaart

Moederdag

Communie
meivakantie

meivakantie

meivakantie

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Pinkstermaandag

kleding ophaaldag

start
kledinginzameling

Deze week luizencontrole

WEEK 21

meivakantie

WEEK 20

meivakantie

WEEK 19

3

Juf Edith jarig

WEEK 18

2

WEEK 17

					1
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JUNI 2021

Ondernemer van de maand:

Taverne
d’n Tabbernakel

MAANDAG

DINSDAG

WOENSDAG

DONDERDAG

VRIJDAG

ZATERDAG

ZONDAG

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

24

25

26

27

22

23

Schoolreisje

29

30

Schoolkamp
groep 7-8

Schoolkamp
groep 7-8

WEEK 26

28

WEEK 25

21

Vaderdag

WEEK 24

Knutselmiddag
Maaskluivers

Vormsel
groep 7-8

WEEK 23

Studiedag

WEEK 22

31
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JULI 2021

Ondernemer van de maand:

Hoveniersbedrijf
Slangen

MAANDAG

DINSDAG

WOENSDAG

DONDERDAG

Schoolkamp
groep 7-8

Schoolkamp
groep 7-8

ZONDAG

3

4

9

10

11

13

14

15

16

17

18

20

21

22

23

25

Wisselochtend

portfolio 2

Viering kerk
Laatste schooldag
tot 12.00 uur
groep 1 t/m 8

24
31

1

Juf Marloes jarig

deze week
oudergesprekken

12
Vervolg
oudergesprekken

19

Musical

26

27

28

29

30

Zomervakantie

Zomervakantie

Zomervakantie

Zomervakantie

Zomervakantie

Meester René jarig

WEEK 30

8

WEEK 29

7

WEEK 28

6

WEEK 27

5

2

ZATERDAG

WEEK 26

			1

VRIJDAG
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AUGUSTUS 2021

MAANDAG

DINSDAG

WOENSDAG

DONDERDAG

VRIJDAG

Zomervakantie

Zomervakantie

Zomervakantie

Zomervakantie

Zomervakantie

9

10

11

12

13

Zomervakantie

Zomervakantie

Zomervakantie

Zomervakantie

Zomervakantie

16

17

18

19

20

Zomervakantie

Zomervakantie

Zomervakantie

Zomervakantie

Zomervakantie

23

24

25

26

27

Zomervakantie

Zomervakantie

Zomervakantie

Zomervakantie

Zomervakantie

30

31

1

2

3

Zomervakantie

Laatste dag
Zomervakantie

Zomervakantie

Zomervakantie

Zomervakantie

7

8

14

15

21

22

28

29

4

5

WEEK 34

6

WEEK 33

5

WEEK 32

4

WEEK 31

3

ZONDAG
WEEK 30

2

ZATERDAG
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