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De Trimaran bestaat uit ongeveer 150 leerlingen en 20 teamleden. De school staat in de wijk Nieuw-Den Helder en vormt samen met de bibliotheek, een

sportvereniging en de Stichting Kinderopvang de brede school in het Duinpark. De school is onderdeel van stichting Sarkon.

De Trimaran – Leren met LEV!
Op De Trimaran leren kinderen wie zij zijn, wat zij kunnen en wat zij bij kunnen dragen aan de wereld om hen heen.

Op De Trimaran voelen kinderen, leerkrachten en ouders zich thuis. Zij werken vanuit vertrouwen samen. De leerkracht steunt de leerling in zijn ontwikkeling en leert

hen hierover zelf regie te voeren. Ouders worden hierbij gezien als belangrijke partner. Op De Trimaran staan de basisbehoeften relatie, competentie en autonomie

centraal. We besteden expliciet aandacht aan de sociaal emotionele ontwikkeling en de groepsdynamiek door te werken met de Kanjertraining. Leerlingen zijn zich

bewust van hun invloed op het eigen gedrag en hun rol in de groep (maatschappij). We doen dit door te leren met LEV!

LEV staat voor hart! LEV staat voor moed! LEV is de basis voor de koers op de Sarkonscholen:

L - Leerplek voor het leven Sarkonscholen zijn een kloppend hart waar je leert over het leven, over jezelf, over de ander en over de wereld om je heen. We nemen je

mee de wereld in en halen de wereld naar binnen. We leren je om een steentje bij te dragen aan de leefbaarheid van de wereld om je heen. Bovenal leer je van en met

elkaar en geef je richting aan jouw leerproces.

E - Eigen Wijze Je bent uniek en hebt je eigen talent. Als kind, medewerker en als school toon je moed om de beste te zijn op jouw eigen wijze. Hierbij leer je goed

samen te werken met anderen om jezelf blijvend te ontwikkelen in eigenheid en kwaliteit. De Trimaran is een gemeenschap van leerlingen, leerkrachten en ouders,

waar we het belangrijk vinden dat mensen zich gewaardeerd voelen. De school is een veilige omgeving, waarin ruimte is voor de eigenheid van mensen.

V- Vertrouwen door verbinding Hart hebben voor elkaar geeft verbinding. Verbinding geeft ruimte aan vertrouwen. De interconfessionele wortels inspireren om in

verbinding te geloven en leer je met hart voor elkaar de goede dingen te doen en gezamenlijk verantwoordelijkheid te dragen. Op de schoolkalender zijn vieringen te

vinden, waar iedere leerling op z’n eigen niveau aan mee doet. De meeste vieringen worden met de hele school gevierd. Vieren doe je tenslotte samen!
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Augustus/September 2022
Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag vrijdag Zaterdag Zondag

34
35

29. augustus
Eerste schooldag

30. augustus 31. augustus 1. september 2. 3. 4.

36 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

37 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.

38 19. Studiedag 20. 21.
Startgesprekken

22. 23. 24. 25.

39 26. 27. 28. 29. 30.
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Het schoolteam
Groep1/2 A

Minke

Groep 7/8

Petra            Sanne       Maarten Jan

Vakleerkracht
gym

Meester Marvin

Groep 1/2 B

Saskia

Leerkracht ondersteuner

Liesbeth      Michelle         Lisa           Priscilla

Groep 3

Simone      Denise

IB-er

Marsha

Groep 4

Charlotte

Directie

Marijke

Onderzoek/
Directie
ondersteuning

Maarten - Jan

Groep 5

Eva

Zorg-
ondersteuner

Henk

Interieur-
verzorgster

Karin

Groep 6

Sigrid        Manon

Administratie

Angela
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Oktober 2022
Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag vrijdag Zaterdag Zondag

39 1. 2.

40 3. 4. 5. Begin van de
kinderboeken-
week

6. 7. 8. 9.

41 10. 11.
Schoolfotograaf

12. Ouderavond
Kanjertraining

13. 14. 15. 16.

42 17.
Herfstvakantie

18.
Herfstvakantie

19.
Herfstvakantie

20.
Herfstvakantie

21.
Herfstvakantie

22. 23.

43 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.

44 31.
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Schooltijden

Wij werken op De Trimaran met een continurooster
volgens het vijf gelijke dagen model. De kinderen
gaan iedere dag van 8:30 uur tot 14:00 uur naar
school. De deur gaat om 8:20 uur open.

Rond 10:00 uur is er tijd voor een tussendoortje en
een korte pauze. U kunt als tussendoortje denken aan
fruit of snackgroenten, een belegde boterham of bijvoorbeeld
een krentenbol met wat water of limonade.

Rond 12:00 uur lunchen de kinderen in de klas. Voor
of na de lunch spelen de kinderen buiten. Tijdens de
lunch worden wij ondersteund door medewerkers van Stichting
Kinderopvang Den Helder (SKDH).

Inloop op woensdag
• U heeft op woensdag tijdens de binnenkomst van 8:20

tot 8:30 uur de tijd om naar het werk van uw kind te

kijken.

• Om 8:30 uur begint de les. Kort daarvoor verzoeken wij

alle ouders naar huis te gaan, zodat de les op tijd kan

beginnen.

Start van de schooldag
Van 8:20 tot 8:30 uur hebben kinderen de tijd om de school binnen te komen. Om de

zelfstandigheid te bevorderen en te zorgen dat wij om 8:30 uur met de les kunnen beginnen,

hebben we daarover de volgende afspraken gemaakt:

•Om drukte in de hal te voorkomen, nemen ouders buiten afscheid van hun kind.

• Kinderen hangen zelfstandig hun jas en tas op en leggen hun eten en drinken op de

afgesproken plek.

• De aandacht van de leerkracht gaat in de inloop uit naar de leerlingen. Heeft u aan het

begin van de dag een belangrijk bericht voor de leerkracht? U kunt dit doorgeven via een

briefje, via e-mail of via topics in Kwieb.

Eind van de schooldag
Om 14:00 uur is de school uit. De kinderen komen zelfstandig naar buiten. Ouders van de

kleutergroepen wachten op het plein voor het lokaal. De ouders van de groepen 3 t/m 8

wachten bij het fietspad of bij de trap bij het bovenplein.

Vanaf groep 4 werken we met een klassendienst. Twee leerlingen helpen om de beurt na

schooltijd met het opruimen en vegen. Zo houden we de school samen netjes. Dit duurt tot

maximaal 14:15 uur.

Wilt u een leerkracht spreken? Dan kunt u een topic sturen of naar school bellen tussen

14:15 en 16:30 uur.

Zelfstandig naar school
In de meeste gevallen kunnen kinderen vanaf groep 5 zelfstandig naar school en naar huis

komen. Vanaf groep 4 kunt u dit oefenen door op een eerdere plek afscheid te nemen. Op

deze manier bevordert u de zelfstandigheid van uw kind.
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November 2022
Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag vrijdag Zaterdag Zondag

44 1. 2. 3. 4. 5. 6.

45 7. 8. 9. 10. 11. Sint Maarten 12. 13.

46 14. 15. 16. 17. 16 19. 20.

47 21. 22. 23. 24. 25. Studiedag 26. 27.

48 28. 29. 30.
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Talentenmiddagen
Op De Trimaran vinden we het belangrijk dat kinderen hun talenten ontplooien en dat leerkrachten hun talenten kunnen

inzetten. Een aantal keer per jaar organiseren wij talentenmiddagen. Kinderen maken dan kennis met uiteenlopende

activiteiten. U kunt hierbij denken aan dammen, programmeren, dansen, kleien, hout

bewekren, yoga, borduren, filosoferen, handletteren, koken, de wijk in, sporten, Rots &

Water etc. etc. Dit doen we tevens in samenwerking met een aantal externen.

Verlengde schooldagen
Vanuit de subsidie Nationaal Programma Onderwijs (NPO) organiseren wij verlengde

schooldagen. Voor de leerlingen van groep 3, 4 en 5 zijn dit extra lesmomenten van 30

minuten direct na schooltijd. De leerkrachtondersteuners oefenen dan extra op het gebied van lezen en/ of rekenen met

kinderen die uitvallen op bepaalde doelen. Vanaf groep 6 organiseren we langere lesmomenten, tot uiterlijk 15:30 uur.

Kinderen gaan gericht aan het werk met hun ontwikkel- en leerdoelen, gericht op spelling, begrijpend lezen of rekenen. De

samenstelling van deze groepen wisselt, al naar gelang een leerling een doel wel of niet beheerst. Dit gebeurt in overleg met

de leerkracht, de leerling, ouders en de leerkrachtondersteuners.

Sportinstuif
Onze vakleerkracht gym, meester Marvin, organiseert gedurende het jaar regelmatig een sportinstuif voor kinderen. Deze

vinden na schooltijd plaats. Er zijn middagen voor groep 1, 2 en 3 en middagen voor groep 4 t/m 8. Soms werken we

hiervoor samen met sportverenigingen uit de buurt. Ouders worden geïnformeerd over de sportinstuif via een KWIEB

bericht. Ondersteuning bij de sportinstuif wordt geboden door leerlingen van groep 8 en leerkrachtondersteuners.
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December 2022
Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag vrijdag Zaterdag Zondag

48 1. 2. 3. 4.

49 5. Sinterklaas
viering

6. 7. 8. 9. 10. 11.

50 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.

51 19. 20. 21. 22.
Kinderen uit 12:00
17.00 Kerstviering

23. Kinderen
om 12.00 uur
uit

24. 25. 1ste Kerstdag

52 26. 2de Kerstdag 27. Kerstvakantie 28.
Kerstvakantie

29. Kerstvakantie 30.
Kerstvakantie

31.
Oudejaarsavond
Kerstvakantie
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Gymmen
De kinderen gymmen in een gymshirt en een gymbroekje.

De kinderen van groep 1/2 laten hun gymspullen op school. Zij gymmen op blote voeten. Dit is beter voor de ontwikkeling van hun voetgevoel. Iedere

vakantie nemen deze kinderen hun gymkleding mee naar huis om te wassen en te passen. De gymlessen vinden plaats in de inpandige gymzaal.

De kinderen van groep 3 t/m 8 gymmen in de gymzaal van sportvereniging OKK. De kinderen van groep 3 t/m 8 dragen, i.v.m. hygiëne en veiligheid,

gymschoenen. Deze schoenen mogen alleen gebruikt worden voor binnensport. De kinderen van groep 3 t/m 8 nemen de gymspullen steeds mee naar huis.

Het is niet toegestaan sieraden te dragen tijdens de gymlessen. Het is handig om ook schone sokken en een schoon hemd mee te nemen.

Gymtijden
De gymlessen worden verzorgd door onze vakleerkracht beweging, Marvin van Betuw.

Maandag Donderdag

08.30 – 09.15 uur Groep 7/8 08.30 – 09.15 uur Groep 6

09.15 – 10:00 uur groep 5 09.15 – 10:00 uur Groep 5

10:00 – 10.45 uur Groep 4 10:00 – 10.45 uur Groep 4

10.45 – 11.30 uur Groep 1/2 A 10.45 – 11.30 uur Groep 1/2 B

12:00-12:30 uur Pauzesport 12:00-12:30 uur Pauzesport

12:30– 13:15 uur Groep 3 12:30– 13:15 uur Groep 3

13:15-14:00 uur Groep 6 13:15-14:00 uur Groep 7/8

De kleuters hebben op woensdag een tweede gymles van de vakdocent
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Januari 2023
Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag vrijdag Zaterdag Zondag

52 1.
Nieuwjaarsdag

1 2. Kerstvakantie 3. Kerstvakantie 4. Kerstvakantie 5. Kerstvakantie 6. Kerstvakantie 7. 8.

2 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

3 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.

4 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29.

5 30. Start IEP 31. IEP
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Ouderraad
De Ouderraad (OR) is een enthousiaste groep ouders die zich inzet voor bijzondere schoolactiviteiten. Jaarlijks kunt u bij een aantal activiteiten aangeven of

u wilt komen helpen. Om deze activiteiten te kunnen organiseren, vragen wij een vrijwillige bijdrage van ouders. Deze bijdrage wordt gebruikt om diverse

activiteiten te betalen, zoals Sinterklaas, het kerstfeest en iets lekkers tijdens de sportdag. Naast de jaarlijkse ouderbijdrage wordt ook een bijdrage voor

het schoolreisje of het schoolkamp (groep 8) gevraagd.

De hoogte van de ouderbijdrage voor het schooljaar bedraagt €47,50 per kind voor de kinderen van groep 1 t/m 7.

Voor de kinderen in groep 8 wordt een bijdrage van €97,50 gevraagd in verband met schoolkamp. Van dit bedrag is

€17,50 voor de activiteiten. Het overige bedrag is voor schoolreis/ schoolkamp. Een betaalverzoek ontvangt u via

KWIEB.

De OR vergadert jaarlijks ca. zes keer per jaar en beheert de financiën van de ouderbijdrage.

Voorzitter: VACANT

Secretaris: Marian Hamiling

Penningmeester: Erik Hamiling

Medezeggenschapsraad
De medezeggenschapsraad (MR) heeft een adviserende en instemmende rol op het schoolbeleid. De MR vergadert ongeveer zes keer per jaar. De notulen

kunt u, na goedkeuring, vinden op de website. De MR maakt ieder schooljaar een jaarverslag, welke te vinden is op de website van de school.

De MR bestaat uit drie leden uit het schoolteam en drie ouders. De leden van de MR worden gekozen door teamleden en ouders. Via verkiezingen kunnen

MR-leden voor een periode van 3 jaar zitting nemen. Deze termijn kan bij onvoldoende kandidaten verlengd worden. Een MR-lid kan ook via verkiezingen

herkozen worden.

Personeelsgeleding Maarten-Jan Stam (Voorzitter) Oudergeleding MR Danny van der Roer

Eva Versteeg Lucienne Scheen

Sigrid Smit Ivar Waard
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Februari 2023
Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag vrijdag Zaterdag Zondag

5 1. IEP 2. IEP 3. IEP 4. 5.

6 6. IEP 7. IEP 8.Studiedag 9. IEP 10. IEP 11. 12.

7 13. IEP 14. IEP
Eindadvies
gesprekken gr. 8

15.
Eindadvies
gesprekken gr. 8

16. 17. 18. 19.

8 20. Ouder kind
gesprekken

21. Ouder kind
gesprekken

22. Ouder kind
gesprekken

23. Ouder kind
gesprekken

24. Ouder kind
gesprekken

25. 26.

9 27.
Voorjaarsvakantie

28.
Voorjaarsvakantie
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Kanjerschool
De Trimaran is een school met een goede sfeer waar iedereen zich Op school zijn verschillende afspraken. De school heeft de afspraken

thuis voelt; dit geldt voor kinderen, ouders en leerkrachten. We cre- samengevat in de ‘Kanjerregels’. Deze hangen zichtbaar in iedere groep.

ëren een veilige leeromgeving door met de kinderen na te denken over

hoe je op respectvolle wijze met elkaar kunt omgaan. Om dit te berei- Met de Kanjertraining worden de volgende doelen nagestreefd:

ken wordt er op school gewerkt met het programma van de Kanjertrai- − Kinderen durven zichzelf te zijn.

ning. − Kinderen voelen zich veilig.

De Kanjertraining is erop gericht kinderen te leren omgaan met ver- − Kinderen voelen zich bij elkaar betrokken.

schillende sociale situaties. Kinderen leren op een positieve manier − Kinderen kunnen hun gevoelens onder woorden brengen.

naar zichzelf en naar elkaar te kijken. De leerkrachten van onze school − Kinderen krijgen meer zelfvertrouwen.

hebben een certificaat om de Kanjerlessen te mogen geven in hun − Pestproblemen worden hanteerbaar of lossen zich op.

groep.

In het programma van de Kanjertraining wordt gewerkt met de vier ‘petten’: de witte, de rode, de zwarte

en de gele pet. Deze petten komen terug tijdens de lessen en geven een bepaald gedrag aan.

• De witte pet staat voor de ‘Kanjertijger’. Dit past bij het gedrag van iemand die te vertrouwen is,

op een positieve manier voor zijn mening uitkomt en meewerkt aan oplossingen.

• De rode pet staat voor de ‘uitslover’. Dit past bij het gedrag van iemand die niets serieus neemt en

overal een geintje van maakt. Hij is daarom onbetrouwbaar, want je kunt niet op hem bouwen. Met

de witte Kanjerpet erbij is dit iemand die een goede sfeer neer kan zetten.

• De gele pet staat voor ‘bang en niet weerbaar’. Dit past bij gedrag van iemand die stil is en bang en denkt dat hij/zij zich niet kan verweren maar

dat wel wil. Met de witte Kanjerpet erbij is dit iemand die zorgzaam en vriendelijk is.

• De zwarte pet staat voor pestgedrag. Dit past bij gedrag van iemand die de baas speelt en anderen niet rechtvaardig behandelt. Met de witte

Kanjerpet erbij is dit iemand die de leiding neemt om samen iets te ondernemen.
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Maart 2023
Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag vrijdag Zaterdag Zondag

9 1.
Voorjaarsvakantie

2.
Voorjaarsvakantie

3.
Voorjaarsvakantie

4. 5.

10 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

11 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

12 20. 21. 22. Studiedag
Sarkon

23. 24. 25. 26.

13 27.Theoretisch
verkeersexamen
groep 7

28. 29. Grote rekendag 30. 31.
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April 2023
Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag vrijdag Zaterdag Zondag

13 1. 2.

14 3. 4. 5. 6. Paasviering 7. Goede Vrijdag 8. 9. 1ste Paasdag

15 10. 2de Paasdag 11. 12. 13. 14. 15. 16.

16 17. 18. IEP eindtoets
groep 8

19. IEP eindtoets
groep 8

20. 21. Koningsspelen/
viering Naamdag
Trimaran

22. 23.

17 24.
Meivakantie

25.
Meivakantie

26. Naamdag
Trimaran
Meivakantie

27.
Meivakantie

28. Koningsdag
Meivakantie

29. 30.
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Schoolontwikkeling
Om de kwaliteit van onze school in kaart te brengen, is dit regelmatig onderwerp van gesprek op teamvergaderingen en studiedagen. Samen bekij-

ken we de resultaten van ons onderwijs, het effect van ons handelen en de aansluiting op de leerlingen. We stellen onszelf als team en als individu-

ele leerkracht doelen. Er worden regelmatig klassenbezoeken uitgevoerd door directie, intern begeleider en experts vanuit de PLG's (Professionele

Leergemeenschappen). Daarnaast volgen leerkrachten scholing om zich te ontwikkelen.

Voor dit schooljaar zijn de volgende speerpunten opgenomen in ons strategisch jaarplan:

• Kanjertraining;

• Eigenaarschap van de leerlingen;

• Werken met een rapportfolio;

• Onderwijs aan het Jonge Kind;

• Inzetten en ontplooien van talenten van leerlingen en medewerkers;

• Kwaliteitsimpuls leesdidactiek en vergroten leesplezier;

• Borgen rijk didactisch handelen in de rekenles en afstemming op leerlingbehoeften.

Dit jaar wordt de volgende scholing gevolgd door teamleden:

− LIST (leesmethodiek) - Met Sprongen vooruit, Basis en Vervolg - De Kracht van de groep

− Leren zichtbaar maken - Kanjertraining licentie A, B en C - Taalcoördinator

− Executieve functies - Gouden weken - Onderzoek autonomie vergroten
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Mei 2023
Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag vrijdag Zaterdag Zondag

18 1.
Meivakantie

2.
Meivakantie

3.
Meivakantie

4.
Meivakantie

5.
Meivakantie

6. 7.

19. 8. 9. 10. 11.Praktisch
verkeersexamen
groep 8

12. 13. 14. Moederdag

20. 15. 16. 17. Studiedag 18. Hemelvaart 19. 20. 21.

21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28.
1ste Pinksterdag

22. 29.
2de Pinksterdag

30. 31.
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Methodes

Wij gebruiken op school de volgende methodes:

Vakgebied Methode
Rekenen Wereld in getallen 5

Taal / spelling Veilig leren lezen (gr. 3)

Plezier in Taal (Pit) (gr. 4 t/m 8)

Begrijpend lezen Nieuwsbegrip

Engels Leerlijn SLO / Tule

Aardrijkskunde De zaken van Zwijsen

Geschiedenis De zaken van Zwijsen

Natuuronderwijs De zaken van Zwijsen

Levensbeschouwing Trefwoord

Muziek Muziek moet je doen

Schrijven Pennenstreken

Verkeer Jeugdverkeerskrant VVN

Sociaal emotionele ont- Kanjertraining

wikkeling

Spelend leren
In de onderbouwgroepen (groep 1 en 2) wordt er gewerkt vanuit
thematisch spel waarbij het aanbod, met betekenisvolle activiteiten, wordt
afgestemd op de verschillende ontwikkelingsfasen en interesse van het
jonge kind. Door interactie en actief betrokken te zijn leren de kinderen
spelenderwijs allerlei vaardigheden en ontwikkelen ze hun eigen identiteit.
De leerkracht zorgt voor een rijke leeromgeving en begeleidt de leerlingen
d.m.v lerend spelen in de verschillende speelhoeken. Er wordt intensief
samengewerkt met groep 3. Twee keer per week wordt er
groepsoverstijgend gewerkt.

Rekenen
We werken met de rekenmethode De Wereld in Getallen 5. In deze
methode wordt veel aandacht geschonken aan rekenbegrip. Dit houdt in
dat een kind niet alleen het antwoord op een som onthoudt, maar ook
begrijpt waarom dat het juiste antwoord is. We doen dit door veel te
werken met materiaal en aanbod van rekentaal.

Lezen is top (LIST)
Het doel van LIST is het ontwikkelen van gemotiveerde en strategische
lezers, die hun geletterdheid inzetten om te leren én te lezen voor hun
plezier. Leestechniek is slechts een middel om dat doel te bereiken. In LIST
staat de samenhang tussen techniek (vloeiend, vlot en met intonatie
kunnen lezen), begrip (begrijp ik wat ik lees) en beleving (wat vind ik van
wat ik lees) vanuit een stimulerende leesomgeving centraal.
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Juni 2023
Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag vrijdag Zaterdag Zondag

22 1. 2. 3. 4.

23 5. IEP 6.IEP 7. IEP 8. IEP 9. IEP 10. 11.

24 12. IEP 13. IEP 14. IEP 15. IEP 16. IEP 17. 18. Vaderdag

25 19. 20. 21. Kamp groep
8

22. Kamp groep
8

23. Kamp groep
8

24. 25.

26 26. Ouder kind
gesprekken

27. Ouder kind
gesprekken

28. Ouder kind
gesprekken
Schoolreisje
groep 1 t/m 7

29. Ouder kind
gesprekken

30. Ouder kind
gesprekken
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Onze partners

Cultuurpartner Triade

Het werken met kunst en cultuur brengt sfeer op school; het is heerlijk om met elkaar een
lied te zingen, te dansen of te knutselen. Het project Cultuurpartners gaat nog een stap
verder. Binnen dit project onderzoeken we de vraag hoe we de kunstvakken het best
kunnen inzetten om de doelen van de school te ondersteunen. De leerkrachten van de

school en de kunstdocenten van Triade werken daarbij samen.

Kopgroep bibliotheken

Als school vinden wij het belangrijk de taalontwikkeling, waaronder woordenschat, van de kinderen te    stimuleren.
Wij doen dit door samen te werken met de bibliotheek. Via de school hebben wij toegang tot de bibliotheek. Op
deze manier is een bezoekje aan de bibliotheek snel gemaakt. Wij bezoeken de bibliotheek voor bijvoorbeeld
leesbevorderende activiteiten, om leesboeken te ruilen en informatieve boeken te zoeken bij ons thema. Ook
worden er door medewerkers van de bibliotheek lessen gegeven rondom bijvoorbeeld poëzie.
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Juli 2023
Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag vrijdag Zaterdag Zondag

26 1. 2.

27 3. Ouder kind
gesprekken

4. Ouder kind
gesprekken
Adviesgesprek-
ken gr. 7

5. Ouder kind
gesprekken
Doordraaimiddag
gr. 1/m 8

6. Ouder kind
gesprekken
Adviesgesprek
-ken gr. 7

7. Ouder kind
gesprekken

8. 9.

28 10. 11. 12. Wenmoment
groep 2-5

13. 14. 15. 16.

29 17. 18. 19. Musicalavond
groep 8
Rapporten mee

20. 21. Kinderen om
12.00 uur uit

22. 23.

30 24.
Zomervakantie

25.
Zomervakantie

26.
Zomervakantie

27.
Zomervakantie

28.
Zomervakantie
t/m 3 september

29. 30.
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Onze partners

Buitenschoolse opvang

Stichting Kinderopvang Den Helder is de partner waarmee samengewerkt wordt als het gaat om buitenschools opvang.

Op deze manier geven we vorm aan de wens om leerlingen langer professioneel te begeleiden als ouders hier behoefte aan hebben. De school biedt in

samenwerking met Stichting Kinderopvang buitenschoolse opvang aan op school. De buitenschoolse opvang bevindt zich in de Brede School Duinpark.

De locatie van de buitenschoolse opvang heet ‘De vliegende vissen’.

De buitenschoolse opvang bestaat uit zowel voorschoolse als naschoolse opvang.

Peuter Speelleergroep
Stichting Kinderopvang Den Helder (SKDH) verzorgt binnen ons schoolgebouw een peuteraanbod bij peuterspeel- en leergroep Hummeltjeshonk. De PSL

locaties van SKDH zijn gericht op het spelenderwijs leren. De brede ontwikkeling wordt gestimuleerd en gevolgd aan de hand van het VVE programma Uk &

Puk.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over de peuterspeel- en leergroep, voorschoolse, naschoolse of vakantieopvang van SKDH? Stap eens binnen bij de Vliegende vissen

of Hummeltjeshonk of neem contact op met SKDH voor een vrijblijvende offerte.

PSL Hummeltjeshonk BSO De Vliegende Vissen
Stichting Kinderopvang Den helder Tel. 0223 627260 Tel. 0223 612939
Korvetstraat 67 1780 KA Den Helder
Tel.: 0223 614202
E-mail.: info@kinderopvangdenhelder.nl
Website: www.kinderopvangdenhelder.nl

mailto:info@kinderopvangdenhelder.nl

