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este ouders/verzorgers,

Hierbij ontvangt u de schoolkalender voor het schooljaar  
2020 - 2021. Met deze kalender informeren wij u graag goed 
over de activiteiten in het komende schooljaar. Op het moment 
dat deze kalender gedrukt wordt, moet het schooljaar nog 
beginnen. Daardoor kan het voorkomen dat we onverhoopt 
moeten afwijken van de geplande activiteiten in deze kalender. 
Natuurlijk informeren wij u daar zo vroeg mogelijk over.

Op de eerste pagina’s van deze kalender vindt u niet alleen
beknopte informatie over onze school, maar ook de belang-
rijkste zaken uit de schoolgids. De schoolgids zelf ontvangt u 
digitaal. Deze is ook te downloaden via onze website. 

Neemt u ook eens een kijkje op onze Facebookpagina. Daar 
geven wij het hele jaar door een kijkje in het dagelijks leven  
op en rond school.

Met vriendelijke groet,
mede namens team Willem van Oranje,

Brigitte van Ittersum
Directeur



PC 
Daltonschool 
Willem van 
Oranje

Ons motto: 
Word jezelf,  
zie de ander
Ontdek wie je zelf bent
De sociaal emotionele ontwikkeling en 
daarbij het sociaal vaardig worden, is 
voor ons heel belangrijk. We benaderen 
het kind vanuit de volgende visie: jij als 
kind bent belangrijk voor ons. Wij zien 
jou, zoals je bent: een waardevol mens, 
met verantwoordelijkheid voor jezelf 
en de ander. Uniek en gelijkwaardig. Bij 
ons leer je jezelf kennen. Je ontdekt 
en ervaart wat je daarmee betekent 
voor anderen. Mensen om je heen 
hebben het nodig dat jij jezelf bent. 
Hoe meer jij in balans bent, hoe meer 
jij kan betekenen voor de ander. Je 

bent een onderdeel van de groep. We 
respecteren elkaar in hoe je bent en 
waar je staat in je ontwikkeling. Vanuit 
ons christelijk geloof, onze waarden 
en normen en onze kanjerafspraken 
(zie Kanjertraining) leer je omgaan 

met situaties uit het leven. Vanuit 
vertrouwen en veiligheid geven 
wij jou de ruimte om te groeien en 
te ontwikkelen. Wij begeleiden en 
stimuleren jou hierbij.

Mens met lef 
Vanuit de vijf kernwaarden van Dalton 
(vrijheid en verantwoordelijkheid, zelf-
standigheid, samenwerking, reflectie, 
effectiviteit en doelmatig heid) 
ontwikkelt uw kind een ondernemende 
zelfverantwoordelijke houding, zodat 
uw kind als volwassene goed kan 
functioneren in onze samenleving.  
Wij begeleiden, samen met u als ouder, 
uw kind in het ontwikkelen van deze 
vijf kernwaarden. 

Onderwijs heeft een brede functie. 
Wij bieden een plek waar uw kind mag 
oefenen en leren. Daardoor bereidt 
uw kind zich zo goed mogelijk voor 
op het (samen)leven en het werken 
in een toekomstige maatschappij. Wij 
ontwikkelen een leef- en leeromgeving 
waar uw kind wordt uitgedaagd zich 
te ontwikkelen tot een mens met lef 
en een kritische en democratische 
grondhouding. Wij organiseren ons 
onderwijs steeds meer adaptief, zodat 
het bij uw kind past en uitnodigt 
om op basis van (zelf)vertrouwen 
uitdagingen aan te gaan om zich verder 
te ontwikkelen. Wanneer uw kind 
fouten durft te maken, zorgt dat voor 
vertrouwen in het leren en voor lef om 
te experi ment eren, om je grenzen te 
verkennen en te verleggen. 

Uw kind leert bij ons rekening te 
houden met anderen, verant woorde-
lijk heid te dragen over keuzes en 
verantwoording af te leggen over 
zijn werk en zijn resultaten. Dit 
vinden wij belangrijke vaardigheden 
die aansluiten op onze Daltonvisie 
en volgens ons zorgen op het beter 
functioneren in de samenleving van nu.

Ik ontwikkel 
Uw kind ontwikkelt zich passend bij 
zijn competenties en mogelijkheden. 
De leerkracht organiseert het 
onderwijs in de groep op een manier 
waarbij de inhoud en het tempo 
aansluiten bij de behoeften, interesses 
en competenties van uw kind. De 
leerkracht leidt dit leerproces waar 
het nodig is en begeleidt het waar het 
kan. Uitgangspunt is het zelfstandig 
werken en het samenwerken van uw 
kind in een veilige omgeving. Uw kind 
is (mede-)eigenaar van zijn eigen 
leerproces door te reflecteren op het 
eigen leerproces, maar stelt zelf ook 
doelen en leert deze in te plannen. 
Uw kind leert na te denken waar eigen 
talenten en kwaliteiten liggen en welke 
aandachtspunten er zijn in het eigen 
leerproces. De leerkracht zal samen 
met uw kind bespreken wat nodig is 
om goed tot leren te komen. >>



Dit geeft (zelf)vertrouwen in eigen 
ontwikkelkracht en zorgt voor 
zelfreflectie (het durven kijken naar 
je eigen handelen en zo nodig zorgen 
voor een aanpassing).

Onze christelijke identiteit 

Onze school is een van de 27 
scholen van de vitale en dynamische 
christelijke onderwijsorganisatie PCBO 
Apeldoorn. De C is in onze school een 
levendige werkelijkheid. Christelijk 
onderwijs geven wij vorm met gebed, 
verhalen, vieringen en liederen.

We beschouwen de christelijke 
grondslag als een moreel kompas waar 
we ons handelen, denken en geloven 
op kunnen baseren. We hechten zeer 
aan de tolerante en respectvolle 

omgang met elkaar. Ons motto sluit 
hierop aan: Word jezelf, zie de ander. 

Wij voelen ons verantwoordelijk voor 
de wereld om ons heen door het 
steunen van projecten waarmee de 
aarde of de medemens (dichtbij of ver 
weg) worden geholpen. Op deze wijze 
zijn wij een voorbeeld voor uw kind 
vanuit het christelijk geloof.

Gymlessen
Het bewegingsonderwijs voor de kleuters vindt plaats in het speellokaal. 
Wilt u ervoor zorgen dat uw kind gymschoenen met een rubberen zool 
heeft? Het liefst schoenen met een klittenbandsluiting of elastiek. De 
kinderen hoeven geen gymsetje aan. 

In groep 3 t/m 8 gymmen de kinderen op verschillende dagen in de gym-
zaal. Wilt u zorgen dat uw kind gymkleding en gymschoenen meeneemt 
op die dag? Aan het eind van de dag kunnen de gym spullen weer mee naar 
huis voor een wasbeurt.

Uw kind mag een 
gezond tussen doortje 

meenemen (geen 
snoep) en een goede 

lunch.

Eten & drinken

>>



Wie is wie op PCBO Willem van Oranje?

Groep 1

Groep 1/2a Groep 1/2b Groep 3

Groep 4 Groep 5 Groep 6

Groep 7 Groep 8

Directeur - MT Intern begeleider
Begeleider Lichte 
Ondersteuning en 

HB-specialist

  Brigitte van 
Ittersum Mariëlle Scholtz

Hester Hupkens

Manon Bosch

Irene Breen Harriette TermaatLucy de Vries Christine Traag

Marja 
Spiegelenberg Leonie Verschoor Eva van ‘t Ende

Conny Beijleveld

Renée  
van Lunteren

Sietske LentinkHester Bessels Rianne Weijland

Henriëtte van 
Leperen



Eén van de uitgangspunten van onze 
school is dat kinderen met plezier naar 
school kunnen gaan en dat leren en 
werken leuk is. Voor een goede sfeer 
zijn duidelijke regels en afspraken 
nodig. We hanteren hiervoor een aantal 
basisafspraken. Deze basisafspraken 
gelden voor iedereen: 
• Wij gaan respectvol met elkaar om. 
• Wij zijn allemaal verschillend en dat mag. 
•  Wij komen niet aan een ander, als die 

dat niet wil. 
• Wij praten met en niet over elkaar. 
• Wij lachen met en niet om elkaar. 

•  Wij mogen op een goede manier boos zijn. 

Schooltijden

Groep 1/2 Groep 3/4 Groep 5 t/m 8

Maandag 8.30 – 14.45 uur 8.30 – 14.45 uur 8.30 – 14.45 uur

Dinsdag 8.30 – 14.45 uur 8.30 – 14.45 uur 8.30 – 14.45 uur

Woensdag 8.30 – 12.15 uur 8.30 – 12.15 uur 8.30 – 12.15 uur

Donderdag 8.30 – 12.00 uur 8.30 – 14.45 uur 8.30 – 14.45 uur

Vrijdag 8.30 – 12.00 uur 8.30 – 12.00 uur 8.30 – 14.45 uur

Op de Willem van Oranje geldt er een continurooster.
We hanteren het volgende lesrooster:

•  Wij doen er alles aan om problemen 
samen op te lossen. 

•  Wij gaan zorgvuldig om met de spullen 
van een ander en van onszelf.

Daarnaast hebben we afspraken 
gemaakt over bijvoorbeeld het spelen 
op het schoolplein en het leven in 
school. Deze zijn opgenomen in de 
schoolgids.

Regels en afspraken Verlof aanvraag
Extra verlof aanvragen kan alleen met 
behulp van een formulier. Dit formulier 
is te vinden bij de personeelskamer. De 
wetgeving bepaalt of het verlof wordt 
toegekend door de directeur.



Wilt u bij ziekte, doktersbezoek  
en dergelijke even bellen, bij voorkeur 
tussen 8.15 - 8.30 uur? Wij weten dan 
waarom uw kind niet aanwezig is.  
Het is fijn als u deze bezoeken zoveel 
mogelijk na school  tijd afspreekt.

Ziekte, dokters-  
bezoek e.d.

Wij doen er alles aan om een goede 
sfeer op school te creëren en te be-
houden. De communicatie tussen 
ouders en school is daarbij van wezen-
lijk belang. We gebruiken het digitale 
communicatieprogramma Parro om u 
te voorzien van informatie. Dit houdt 
ook in dat wij een goed contact met 
u zeer op prijs stellen. Contact tussen 
leerkracht en ouders is vaak informeel. 
Daarnaast plannen we vaste momenten 
in het jaar waarop u informatie van 
ons ontvangt of waarop we met u van 
gedachten willen wisselen. We ver-
wachten van ouders dat zij op diverse 
terreinen hun betrokkenheid tonen.

We denken dan aan:
•  Betrokken zijn door uw interesse in 

wat uw kind maakt en leert op school. 
•  Bezoeken van de inloopmomenten, 

informatiebijeenkomsten en 
gespreksmomenten met de eigen 
leerkracht.

•  Betrokken zijn door mee te denken 
en te helpen. 

•  Betrokken zijn en meehelpen bij 
activiteiten van OR en MR en het 
betalen van de vrijwillige bijdrage.

Ouders en  
de school

In verband met de verkeersdrukte 
rondom de school is het goed om 
zoveel mogelijk op de fiets te komen. 
Uw kind wordt hierdoor vaardig in het 
verkeer, de veiligheid rondom de school 
wordt groter en buurtbewoners hebben 
minder last van geparkeerde auto’s.  
Wij waarderen uw inzet hiervoor.    

Verkeers -
veiligheid

In de school hebben wij Voorschoolse 
opvang (VSO), Peuterspeelgroep (PSG) 
en Buitenschoolse opvang (BSO).  
Deze opvang wordt verzorgd door Bixo. 
De PSG is voor peuters van twee tot vier 
jaar. Die is open op de maandag- en 
woensdagochtend van 8.30-13.00 uur.
De BSO is op maandag en dinsdag open 
van 14.45-18.30 uur. Op woensdag 

vanaf 12.15 uur tot 18.30 uur.  
Op donderdag en vrijdag van 12.00-
18.30 uur. Dit aanbod hangt mogelijk 
wel af van het aantal aanmeldingen. 

Meer informatie?
Kijk op www.bixo.nl of neem contact op 
met de school en/of maak een afspraak.

Kinderopvang en BSO



SEPTEMBER



MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG

36 31 01 02 03 04 05 06

•  Eerste schooldag 
van het nieuwe 
jaar!

•  Deze week: 
luizencontrole

37 07 08 09 10 11 12 13

Deze week: 
twee geplande 
ontruimingen

8.30-9.15 uur 
Koffieochtend 
groep 1, 2 

38 14 15 16 17 18 19 20

Prinsjesdag Kamp groep 8 Kamp groep 8 Kamp groep 8

39 21 22 23 24 25 26 27

Deze week: 
startgesprekken 
groep 4-8

40 28 29 30

Start Landelijke 
Kinderboekenweek



OKTOBER



MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG

40 01 02 03 04

8.30-9.15 uur 
Koffieochtend 
groep 3 Dierendag

41 05 06 07 08 09 10 11

Opendag 
Basisscholen

42 12 13 14 15 16 17 18

Afronding 
Kinderboekenweek

Studiemiddag, 
groep 5-8 vanaf 
12.00 uur vrij Herfstvakantie Herfstvakantie

43 19 20 21 22 23 24 25

Herfstvakantie Herfstvakantie Herfstvakantie Herfstvakantie Herfstvakantie Herfstvakantie

Wintertijd

Herfstvakantie

44 26 27 28 29 30 31

Deze week: 
luizencontrole

8.30-9.15 uur 
Koffieochtend 
groep 4



NOVEMBER



MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG

44 01

45 02 03 04 05 06 07 08

Studiemiddag, 
alle kinderen vanaf 
12.00 uur vrij

8.30-9.00 
uur Nationaal 
Schoolontbijt

46 09 10 11 12 13 14 15

Deze week: ouder-
(kind)gesprekken 
groep 1-8 Sint Maarten Aankomst Sint

47 16 17 18 19 20 21 22

•  Schoen zetten
•  Lootjes trekken
•  Sint knutselen 

groep 1,2

Studiemiddag, 
groep 5-8 vanaf 
12.00 uur vrij

48 23 24 25 26 27 28 29

Sint knutselen 
groep 3,4

Sint knutselen 
groep 5,6



DECEMBER



MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG

49 30 01 02 03 04 05 06

8.30-9.15 uur 
Koffieochtend 
groep 5 Sinterklaas FEEST Sinterklaasavond

50 07 08 09 10 11 12 13

51 14 15 16 17 18 19 20

Kerstviering 
groep 1-8 Kerstvakantie Kerstvakantie

52 21 22 23 24 25 26 27

Kerstvakantie Kerstvakantie Kerstvakantie Kerstvakantie

Eerste Kerstdag

Kerstvakantie

Tweede Kerstdag

Kerstvakantie Kerstvakantie

53 28 29 30 31

Kerstvakantie Kerstvakantie Kerstvakantie

Oudjaarsdag

Kerstvakantie



JANUARI



MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG

53 01 02 03

Nieuwjaarsdag

Kerstvakantie Kerstvakantie Kerstvakantie

1 04 05 06 07 08 09 10

Deze week: 
luizencontrole Driekoningen

2 11 12 13 14 15 16 17

Deze week: 
toetsweek

Studiemiddag, 
alle kinderen vanaf 
12.00 uur vrij

8.30-9.15 uur 
Koffieochtend 
groep 6

3 18 19 20 21 22 23 24

Deze week: 
toetsweek

Start Nationale 
Voorleesdagen

4 25 26 27 28 29 30 31

Deze week: 
toetsweek Start Poezieweek

HAPPY NEW YEAR



FEBRUARI



MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG

5 01 02 03 04 05 06 07

6 08 09 10 11 12 13 14

Deze week: 
ouder(kind)
gesprekken  
groep 1-8 Valentijnsdag 

7 15 16 17 18 19 20 21

8.30-9.15 uur 
Koffieochtend 
groep 7 Voorjaarsvakantie Voorjaarsvakantie

8 22 23 24 25 26 27 28

Voorjaarsvakantie Voorjaarsvakantie Voorjaarsvakantie Voorjaarsvakantie Voorjaarsvakantie Voorjaarsvakantie Voorjaarsvakantie



MAART



MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG

9 01 02 03 04 05 06 07

•  Deze week: 
luizencontrole

•  Start 
Projectweken

10 08 09 10 11 12 13 14

Studiemiddag, 
groep 3-8 vanaf 
12.00 uur vrij

11 15 16 17 18 19 20 21

12 22 23 24 25 26 27 28

8.30-9.15 uur 
Koffieochtend 
groep 8 Zomertijd

13 29 30 31

Grote Rekendag



APRIL



MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG

13 01 02 03 04

Paasviering Goede Vrijdag Eerste Paasdag

14 05 06 07 08 09 10 11

Tweede Paasdag
Opendag 
Bassisscholen

15 12 13 14 15 16 17 18

Start Ramadan Afsluiting Project

16 19 20 21 22 23 24 25

8.30-9.15 uur 
Koffieochtend 
groep 1

• Koningsspelen
•  Vanaf 12.00 uur 

groep 5-8 vrij

17 26 27 28 29 30

Studiedag: 
alle kinderen vrij 

Koningsdag: 
alle kinderen vrij 



MEI



MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG

17 01 02

Meivakantie Meivakantie

18 03 04 05 06 07 08 09

Meivakantie

Dodenherdenking

Meivakantie

Bevrijdingsdag 

Meivakantie Meivakantie Meivakantie Meivakantie

Moederdag 

Meivakantie

19 10 11 12 13 14 15 16

Deze week: 
luizencontrole Einde Ramadan Suikerfeest Hemelvaartsdag Alle kinderen vrij

20 17 18 19 20 21 22 23

8.30-9.15 uur 
Koffieochtend 
groep 1,2a Eerste Pinksterdag

21 24 25 26 27 28 29 30

Tweede 
Pinksterdag

8.30-9.15 uur 
Koffieochtend 
groep 1,2b



JUNI



MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG

22 31 01 02 03 04 05 06

Deze week: 
toetsweek

8.30-9.15 uur 
Koffieochtend 
groep 3

23 07 08 09 10 11 12 13

Deze week: 
toetsweek

8.30-9.15 uur 
Koffieochtend 
groep 4

24 14 15 16 17 18 19 20

Deze week: 
toetsweek Vaderdag

25 21 22 23 24 25 26 27

Schoolreisje groep 
1-8

26 28 29 30

Juffen/meesterdag



JULI



MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG

26 01 02 03 04

27 05 06 07 08 09 10 11

Deze week: ouder-
(kind)gesprekken 
groep 1-8

Kennismakings-
uurtje alle groepen

28 12 13 14 15 16 17 18

Deze week: 
schoonmaakweek

Afscheidsavond 
groep 8

12.00 uur uitzwaai-
en groep 8

Vanaf 12.00 uur 
alle leerlingen vrij Zomervakantie Zomervakantie

29 19 20 21 22 23 24 25

Offerfeest

Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie

30 26 27 28 29 30 31

Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie
Zomervakantie
t/m 29 augustus







Willem van Oranje
Kobaltstraat 15

7334 AL Apeldoorn

Tel.: 055 - 533 12 21

wvo.pcboapeldoorn.nl

Willem van Oranje is onderdeel van:


