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za  31                                     zo  1
wk 31 ma 2 Zomervakantie

di  3 Zomervakantie

wo 4 Zomervakantie

do  5 Zomervakantie

vr  6 Zomervakantie

za 7                                     zo 8
wk 32 ma 9 Zomervakantie

di 10 Zomervakantie

wo 11 Zomervakantie

do 12 Zomervakantie

vr 13 Zomervakantie

za 14                                     zo 15
wk 33 ma 16 Zomervakantie

di 17 Zomervakantie

wo 18 Zomervakantie

do 19 Zomervakantie

vr 20 Zomervakantie

za  21                                     zo 22
wk 34 ma 23 Start nieuw schooljaar 2021/2022

di 24
wo 25
do 26
vr 27
za 28                                     zo  29

wk 35 ma 30
di 31

augustus

Voorwoord:
Voor u ligt de informatiekalender van onze school. Wettelijk maakt 
deze kalender onderdeel uit van de schoolgids.  
De schoolgids is bedoeld als communicatiemiddel tussen ouders en de 
school, om de ouders duidelijk te maken waar de school voor staat, 
wat zij van de school kunnen en mogen verwachten. Omdat het niet 
mogelijk is alle informatie van de schoolgids in een kalendervorm aan 
te bieden, is er gekozen voor een tweedeling, te weten:

Deel A: is de informatiekalender en is het jaarlijkse veranderlijke 
deel. Hierin vindt u vooral de organisatorische informatie en 
de planning van de schoolvakanties en studiedagen van het 
schooljaar. Deze informatie is ook vindbaar op de website van  
De Mijlpaal.

Deel B: is de schoolgids en zal op hoofdlijnen per jaar inhoudelijk 
niet zoveel wijzigen en gaat meer over hoe het onderwijs op 
De Mijlpaal er uit ziet, waarom wij daarvoor gekozen hebben, 
hoe wij op school met elkaar omgaan. De vernieuwde versie 
deel B van de schoolgids is op onze website te vinden.

Onze kalender is gevuld met de schoolvakanties, studiedagen 
en schoolvieringen. Overige zaken zoals schoolreisjes etc. 
zullen wij via Parro app communiceren.

Adressen/schoolgegevens
School: Basisschool De Mijlpaal
Locatie Westmallepad (verder afgekort tot WP)
Westmallepad 11, 1066 PP Amsterdam

Locatie Anderlechtlaan (verder afgekort tot AL) 
Anderlechtlaan 1, 1066 HK Amsterdam 
(tevens locatie van de administratie en postadres)
Telefoon: 020-6692488
De school is telefonisch op schooldagen 
te bereiken van 8.00-16.15 uur.

Algemeen e-mailadres: mijlpaal.info@askoscholen.nl
Website: www.mijlpaal.eu 

Schoolleiding:
Directeur: Bas van der Geest
Adjunct voor de groepen 1 t/m 4: Annelien van den Berg
 
Adjunct voor de groepen 5 t/m 8: Stella Koerts 
E-mail: mijlpaal.directie@askoscholen.nl 
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september

wk 35 wo  1
do  2
vr   3
za  4                                     zo   5

wk 36 ma 6
di  7

wo 8
do 9

vr  10
za   11                                     zo 12

wk 37 ma 13
di  14

wo 15
do 16 Studiedag, geen school

vr  17
za 18                                     zo 19

wk 38 ma 20
di 21

wo 22
do 23
vr  24
za 25                                     zo 26

wk 39 ma 27
di 28

wo 29
do 30

Team samenstelling – locatie Westmallepad:
1/2A:  Kim Bleeker 
1/2B:  Sophie Kabalt
1/2C:  Vacature
3A:  Hennie Vervenne/Annelien van den Berg
3B:  Astrid de Ridder/Liya Tekle
4A:  Sandra Vlasman/Loubna Assakkali
4B:  Everdien van der Walle/Tessa Bakker (LIO)
4C:  Nienke van Rens
5A:  Marion Dercksen/Willem Tol 
5B:  Suzanne Hoffenaar/Loubna Assakali 
 
Team samenstelling – locatie Anderlechtlaan:
1/2D:  Thom van Dongen/Silvia Minnema
1/2E:  Ruby Kef/Mieke van den Broek
6A:  Tanja Blanco  
6B:  Frans Honingh
6C:  Marion Wevers/Matthijs van der Wielen 
7A:  Tineke Zeilstra/Theo Combee  
7B:  Thijmen Rutjens
8A:  Amber Diephuis/Geertruud Clevering
8B:  Arjen Bakker/Maartje van Schenk Brill
8C:  Kjell Brugman/Stella Koerts

Vakdocenten gym: Ruud Keizer/Koen Punte
Plusklas & Meer begaafdheid: Maartje van Schenk Brill
Vakdocent BEVO: Mieke van den Broek
Aandacht functionaris en Rekenspecialist: Kjell Brugman
Specialist jonge kind: Thom van Dongen
Leesspecialist: Yolanda Hall

Interne begeleiders: 
Groepen 1/2: Iris Martin  
Groepen 3 t/m 5: Franka Brink  
Groep 6 t/m 8: Theo Combee
E-mail: mijlpaal.ib@askoscholen.nl 

Opleider in de School (OPLIS): 
Onderzoekscoördinator: Suzanne Hoffenaar
Opleider in de school: Sandra Vlasman

Onderwijsondersteunend personeel:
Administratie: Agnes Klos-Bogaart
E-mail: mijlpaal.administratie@askoscholen.nl 
ICT-er: Paul Andree, Geertruud Clevering 
E-mail: mijlpaal.ict@askoscholen.nl 
Conciërges: Barry Jurriaans
Ben Esders (vrijwilliger)
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oktober wk 39wk 39 vr 1
za   2                                     zo  3

wk 40wk 40 ma 4
di 5

wo 6
do 7
vr 8

za  9                                     zo 10
wk 41wk 41 ma 11

di 12
wo 13
do 14
vr 15

za  16                                     zo 17
wk 42wk 42 ma 18 Herfstvakantie

di 19 Herfstvakantie

wo 20 Herfstvakantie

do 21 Herfstvakantie

vr  22 Herfstvakantie

za 23                                     zo 24
wk 43wk 43 ma 25

di 26
wo 27
do 28
vr  29
za 30                                     zo 31

Schooltijden:
De Mijlpaal locatie AL
Maandag/dinsdag/donderdag: 
8.30-12.00 uur en van 13.00-15.15 uur: 
Woensdag en vrijdag: 8.30-12.30 uur 
(’s middags vrij)

De Mijlpaal locatie WP
Maandag/dinsdag/donderdag
8.40-12.10 uur en van 13.10-15.25 uur: 
Woensdag en vrijdag: 8.40-12.40 uur 
(’s middags vrij)

Oudervereniging (OR): 
E-mail: ormijlpaal@gmail.com 
IBAN-nummer OR: NL10 INGB 000 
6395147 Meer informatie over de OR  
kunt u op onze website terugvinden.

Medezeggenschapsraad (MR):
E-mail: mijlpaal.mr@askoscholen.nl 
Meer informatie over de MR kunt u op 
onze website terugvinden. 

Schoolbestuur:
Amsterdamse Stichtingen voor Katholiek 
Onderwijs (ASKO) 
Telefoon: 020-3013888
Postadres: Postbus 87591, 1080 JN 
Amsterdam
E-mail: info@askoscholen.nl  
Website: www.askoscholen.nl 

Bezoekadres: Anderlechtlaan 1, 1066 HK 
Amsterdam (2e etage, ingang noordzijde 
van het gebouw)

Basisschool
De Mijlpaal
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wk 44 ma 1
di  2

wo 3
do 4
vr  5

za   6                                     zo  7
wk 45 ma   8

di 9
wo 10
do 11
vr  12
za 13                                     zo  14

wk 46 ma 15
di 16 Studiedag, geen school

wo 17
do 18
vr  19
za 20                                     zo  21

wk 47 ma 22
di 23

wo 24
do 25
vr  26
za 27                                     zo 28

wk 48 ma 29
di 30

november

Adressen/gegevens school gebonden organisaties:
SWV Passend Onderwijs Amsterdam/Diemen
www.swvamsterdamdiemen.nl
Telefoon: 020-7237100
Email: secretariaat@swvamsterdamdiemen.nl

Impuls Kindercampus Nieuw-Sloten 
alle ruimte om te spelen, te leren en te groeien

Kindercampus Nieuw Sloten is onderdeel van Impuls Kinderop-
vang, een Amsterdamse organisatie met de langste ervaring op 
het gebied van spelend leren. We hebben altijd een passend 
aanbod en persoonlijke aandacht op 70 locaties in Amsterdam 
West, Nieuw-West en Noord. 

Kinderdagverblijf (KDV) 0 tot 4 jaar 
• KDV Het Groeiland, Ardennenlaan 133, 020-6178159, 
Email: kdv.groeiland@impuls.nl 

 Vroeg en voorschoolse educatie (VVE) 2 tot 4 jaar locaties:
• Voorschool Het Groeipark, Westmallepad 11b, 020-6174995 
Email: vs.groeipark@impuls.nl 
• Voorschool De Groeiplaneet, Oostakkerstraat 56, 020-6151715 
Email: vs.groeiplaneet@impuls.nl 
• Voorschool Haasje Over, Hechtelstraat 49, 020-6693765 
Email: vs.haasjeover@impuls.nl 

Opvang voor schooltijd (VSO) 4 tot 12 jaar 
• Opvang voor schooltijd inclusief gezond ontbijt, 7.30 tot 8.30 uur,  
BSO/VSO De Groeiplaneet,  Oostakkerstraat 56, Inschrijven via 
klantenservice IMPULS telefoonnummer: 020 5158888  
Buitenschoolse opvang (BSO) 4 tot 12 jaar 
• BSO Groeipark, Westmallepad 11b, 020 6174995 
Email: bso.groeipark@impuls.nl 
• BSO Groeivilla, Willebroekstraat 46, 020 4083441, 
Email: bso.groeivilla@impuls.nl 
• BSO Groeiplaneet, Oostakkerstraat 56, 020 6151715, 
Email: bso.groeiplaneet@impuls.nl 

Inschrijven of rondleiding
Kom gerust langs voor meer informatie of een rondleiding. 
IMPULS klantenservice: 020-5158800. 
E-mail: planning@impuls.nl. 
Website: www.impuls.nl 

Buitenschoolse opvang MaiKids 
Hoofdkantoor Maikids: P. Calandlaan 1065, 1069 SC, 
telefoon: 020 4080032
E-mail: info@maikids.nl
Loc.: BSO Berlaarstraat 273-275, 1066 PL, telefoon: 020 6694643
Loc.: BSO Laan van Vlaanderen 143, 1066 JM, telefoon: 020 6151635

Basisschool
De Mijlpaal
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wk 48 wo 1
do  2
vr  3 Sinterklaasfeest op school

za  4                                     zo  5
wk 49 ma 6

di  7
wo  8
do 9

vr 10
za 11                                     zo  12

wk 50 ma 13
di  14

wo 15
do 16
vr  17
za   18                                     zo  19

wk 51 ma 20
di 21

wo 22
do 23 Kerstdiner, leerlingen 's middags vrij

vr  24
za  25                                     1e Kerstdag zo  26 2e Kerstdag

wk 52 ma 27 Kerstvakantie

di 28 Kerstvakantie

wo 29 Kerstvakantie

do 30 Kerstvakantie

vr 31 Kerstvakantie

december
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Tussenschoolse opvang (TSO)
Wij hebben geen continurooster, de TSO wordt verzorgd door 
Impuls. Contracten en strippenkaarten kunt u bij de administratie 
van de school ophalen of downloaden van onze website.  
Graag bij de administratie van de school inleveren of aan:  

Coördinatoren TSO: 
Charol Albstmeijer (WP): 06 511 967 03;  
e-mail: Charol.Albstmeijer@impuls.nl 
Reyhan Durgan (AL): 06 106 393 51;  
e-mail: reyhan.durgun@impuls.nl

Ouder- en kind team op de basisschool:
In Amsterdam is aan iedere school een Ouder- en Kind team 
verbonden. Heb je vragen over de opvoeding, het opgroeien of 
de ontwikkeling van jouw kind? Dan kan je altijd terecht bij de 
ouder- en kind adviseur, jeugdarts of jeugdverpleegkundige van 
het Ouder- en Kind team. Zij zijn onafhankelijk van school.

 

Vragen kunnen gaan over je kind (bijvoorbeeld eten, slapen, 
pesten, druk of juist teruggetrokken) of de gezinssituatie (denk 
aan verlies, scheiding of ruzie). Loop eens binnen bij ouder- en 
kind adviseur Bien Sanders, of maak een afspraak op school of 
een andere plek in de wijk. Samen kijk je dan wat er speelt en 
wat bij jullie past. Wil je informatie en advies? Gesprekken of 
begeleiding van de jeugdpsycholoog, misschien een training 
voor kind of ouder? 

Je kan zelf rechtstreeks contact opnemen met Bien Sanders op 
06-31631570 of via b.sanders@oktamsterdam.nl. 

Algemene adresgegevens OKT:
Ouder en kind team De Aker & Nieuw Sloten, De Kikker
Evertsweertplantsoen 3A, 1069 RK Amsterdam 
Telefoon: 020-5555961
E-mail: deakernieuwsloten@oktamsterdam.nl

Basisschool
De Mijlpaal
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za  1                                     zo   2
wk 1 ma  3 Kerstvakantie

di  4 Kerstvakantie

wo  5 Kerstvakantie

do  6 Kerstvakantie

vr  7 Kerstvakantie

za  8                                     zo  9
wk 2 ma 10

di 11
wo 12
do 13
vr  14
za  15                                     zo   16

wk 3 ma 17
di 18

wo 19
do 20
vr  21
za  22                                     zo 23

wk 4 ma 24
di 25

wo 26
do 27
vr  28
za  29                                     zo 30

wk 5 ma 31

januari

OKT - Schoolgezondheidsonderzoeken op school
Ieder jaar biedt de jeugdgezondheidszorg van het Ouder- en 
Kindteam ondersteuning aan ouders op het gebied van de 
gezondheid en ontwikkeling van de kinderen op school. Ouders 
krijgen hier tijdig informatie over. Voor vragen over de ontwikke-
ling en gezondheid van je kind ben je welkom bij: 

jeugdverpleegkundige:
• Jeugdverpleegkundige: Els Wiebrands. 
E-mail: ewiebrands@ggd.amsterdam.nl
• Jeugdarts: Samira Ben-Said-Bouyeri. 
E-mail: sbensaidbouyeri@ggd.amsterdam.nl, 
mobiel: 06 23230980
Website GGD: www.ggd.amsterdam.nl

Schooltandarts
De schooltandarts komt twee keer per jaar op school. De kinderen 
die deelnemen aan de school tandverzorging worden gecontro-
leerd op school en als er een behandeling moet plaatsvinden 
worden ze uitgenodigd op de tandartspraktijk. Vooraf wordt er 
voor nieuwe leerlingen een inschrijfformulier naar huis gestuurd.  
's Avonds en in de weekeinden kunt u voor noodgevallen een 
beroep doen op de Regionale Instelling Jeugdtandverzorging, 
spoedeisende hulp. 

Regionale Instelling Jeugdtandverzorging:
Marius Bauerstraat 30, 1062 AR Amsterdam
Telefoonnummer: 020-6166332, 
E-mail: info@jtv-amsterdam.nl
www.jtv-amsterdam.nl

Logopedie: De praatmaatgroep: info@depraatmaatgroep.nl. 
Aanmeldingen via de leerkracht/IB.

Kind en motoriek: 
Kirsten Versteeg: mail naar kirsten@kindenmotoriek.nl. 
Iedere woensdag en donderdag aanwezig op school. 
Aanmelding loopt via leerkracht/IB.
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wk 5 di  1
wo 2
do 3
vr 4

za 5                                     zo   6
wk 6 ma 7

di  8
wo  9 Studiedag, geen school

do 10
vr  11
za  12                                     zo   13

wk 7 ma 14
di 15

wo 16
do 17
vr  18
za  19                                     zo   20

wk 8 ma 21 Voorjaarsvakantie

di 22 Voorjaarsvakantie

wo 23 Voorjaarsvakantie

do 24 Voorjaarsvakantie

vr 25 Voorjaarsvakantie

za  26                                     zo  27
wk 9 ma 28

Telefoon/Ziekmeldingen:
Wanneer uw kind ziek of door artsenbezoek afwezig is, verwachten 
wij hiervan van de ouders een melding. U kunt ons iedere school-
dag na 8.00 uur telefonisch bereiken, omdat er geen voicemail 
beschikbaar is, kunt u beter de melding sturen naar:  
• mijlpaal.absentie@askoscholen.nl of 
• mijlpaal.administratie@askoscholen.nl 
Wilt u hierbij duidelijk de reden, naam van uw kind en de groep 
doorgeven. Alle meldingen worden geregistreerd in ParnasSys 
(leerlingenadministratie). Wanneer blijkt dat uw kind zonder bericht 
afwezig is, dan wordt u gebeld door de administratie/conciërge en 
gevraagd naar de reden van afwezigheid. 

Leerkrachten zijn na schooltijd telefonisch te bereiken tot 16.15 uur. 

Beleid bij ziekte van een groepsleerkracht
Als een groepsleerkracht ziek is, heeft de directeur van de school 
een aantal mogelijkheden:
1. Een personeelslid zonder directe groepsverantwoordelijkheid 
 neemt de klas over. (Extra belasting voor een personeelslid,  
 zonder groep, maar met andere taken binnen de organisatie.)
2. Een personeelslid stelt zich beschikbaar om op haar/zijn vrije dag 
 extra voor deze groep te gaan staan.
3. De directeur zoekt een vervanger bij de ASKO-talentenpool of  
 uitzendbureau Lukida.
4. De hele klas wordt verdeeld over andere groepen. (Extra belasting 
 voor een aantal andere groepsleerkrachten.)

In principe worden er geen leerlingen naar huis gestuurd. Er wordt 
eerst naar bovenstaande mogelijkheden gekeken. Ouders worden 
door de directeur op de hoogte gesteld via de Parro app. 
Bij hoge uitzondering, wanneer er geen andere mogelijkheden zijn, 
dan mogen de leerlingen van die groep thuisblijven. Wanneer de 
ouders geen opvang thuis kunnen regelen, mogen deze leerlingen 
naar school komen en worden zij verdeeld onder de andere groepen. 
Deze regeling geldt overigens maar voor 1 dag.

Basisschool
De Mijlpaal

februari
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maart

wk 9 di  1
wo 2
do 3
vr 4
za 5                                     zo  6

wk 10 ma 7
di  8

wo 9
do 10
vr  11
za  12                                     zo 13

wk 11 ma 14
di 15

wo 16
do 17
vr  18
za  19                                     zo 20  

wk 12 ma 21
di 22 Schoolfotograaf op AL

wo 23 Schoolfotograaf op AL, na schooltijd broertje/zusje foto op AL

do 24 Schoolfotograaf op WP

vr  25 Schoolfotograaf op WP, na schooltijd broertje/zusje foto op WP 

za  26                                     zo  27
wk 13 ma 28

di 29
wo 30
do 31Basisschool De Mijlpaal  - OOG voor ontwikkeling

Aanvraag verlof:
Het is in principe niet mogelijk om buiten de reguliere vakanties 
extra verlof aan te vragen. Uitsluitend in bijzondere situaties kunt 
u hiervoor wel een aanvraag indienen. Bijvoorbeeld als u door 
uw werkgever verplicht wordt om buiten de reguliere vakanties, 
vakantiedagen op te nemen. Dit moet schriftelijk gebeuren, 
aanvraagformulieren kunt u bij de administratie ophalen of 
downloaden van onze website. Een verzoek om vakantieverlof 
dient minimaal 2 maanden van tevoren te worden aangevraagd, 
voordat u een boeking doet. Een extra vakantieverlof van meer 
dan 10 dagen wordt direct doorgestuurd aan de leerplichtamb-
tenaar. De directeur is verplicht zich te houden aan de leerplicht 
en kan hier ook door de leerplichtambtenaar op aangesproken 
worden. Tevens wordt ongeoorloofd schoolverzuim doorgege-
ven aan de leerplichtambtenaar; tegen de ouders die hun kind 
zonder toestemming van school houden, zal een proces-verbaal 
worden opgemaakt. Alle verlofaanvragen direct voor en na de 
zomervakantie worden afgewezen. Formulieren hiervoor kunt u 
downloaden van onze website www.mijlpaal.eu of ophalen bij 
de administratie.

Contactouders:
Per groep is er minimaal één contactouder. Deze ouder kan onder-
steunend werk verrichten voor de groepsleerkracht. Bijvoorbeeld: 
het regelen van ouderhulp voor allerlei activiteiten in en buiten  
de school. Dit alles gebeurt op initiatief van de groepsleerkracht. 
Ook zal de contactouder voorbereidingen treffen voor de verjaardag 
van de groepsleerkracht. Voor de begeleiding van de schoolreisjes, 
zult u direct benaderd worden door de groepsleerkracht. 
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wk 13 vr  1
za  2                                     zo 3  

wk 14 ma 4
di  5

wo 6
do 7
vr 8
za 9                                     zo 10 

wk 15 ma 11
di 12

wo 13 Paasviering op school

do 14 Studiedag, geen school

vr 15 Goede vrijdag, geen school

za 16                                     zo 17 1e Paasdag

wk 16 ma 18 2e Paasdag, geen school

di 19
wo 20
do 21
vr  22
za  23                                     zo 24

wk 17 ma 25 Meivakantie

di 26 Meivakantie

wo 27 Meivakantie / Koningsdag

do 28 Meivakantie

vr 29 Meivakantie

za  30                                     zo 1

april

Huisdieren: 
Sommige kinderen zijn allergisch voor 
dieren, daarom mogen er bij ons geen 
huisdieren de school in.

Schoolbibliotheek:  
Wij hebben op beide locaties een schoolbiblio-
theek die op woensdag- en vrijdagochtend 
geopend is. Dit opzoekcentrum speelt een 
centrale rol bij ons onderwijs. 
In de bieb kunnen kinderen naast leesboeken 
ook materiaal opzoeken voor: werkstukjes, 
schrijfopdrachten of spreekbeurten.  
Ons streven is om voldoende hulp van 
ouders te krijgen om een wisselend rooster 
samen te stellen, zodat niet iedere keer 
een beroep op dezelfde ouders gedaan 
hoeft te worden. U kunt zich aanmelden 
als hulpouder voor de schoolbieb bij de 
administratie van de school mail naar  
mijlpaal.administratie@askoscholen.nl

Ouderportaal:
Ouders kunnen via het ouderportaal 
van ParnasSys inzage krijgen in de toets 
resultaten van hun eigen kind (eren). Ook 
wijzigingen in uw persoonlijke gegevens, 
zoals bijvoorbeeld een nieuw 06-nummer 
kunt u via het portaal doorgeven.
Hoe kunt u inloggen? Als u van het portaal 
gebruik wilt maken, moet u zelf een e-mail 
sturen naar: mijlpaal.ouderportal@as-
koscholen.nl. Het door u gebruikte e-mail-
adres wordt in ons systeem genoteerd om 
met u te communiceren. 
Wilt u in dit mailtje de voornaam, de 
achternaam en de geboortedatum van uw 
oudste kind bij ons op school vermelden. 
Dit is ter controle. Daarna ontvangt u van 
onze administratie een mailtje met de 
gebruikersnaam, het wachtwoord en het 
webadres van de beveiligde inlog.
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wk 18 ma 2 Meivakantie

di  3 Meivakantie

wo 4 Meivakantie

do 5 Meivakantie

vr  6 Meivakantie

za  7                                     zo 8 
wk 19 ma 9

di 10
wo 11
do 12
vr  13
za 14                                     zo 15

wk 20 ma 16
di 17

wo 18
do 19
vr  20
za 21                                     zo 22

wk 21 ma 23
di 24

wo 25 Studiedag, geen school

do 26 Hemelvaart

vr 27 Extra vrije dag na hemelvaart

za 28                                     zo 29
wk 22 ma 30

di 31Basisschool
De Mijlpaal

mei
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Digitale post:
Alle schoolpost wordt per mail of via de Parro app verspreid. 
Mocht uw e-mailadres veranderen wilt u dit dan zo spoedig mogelijk 
doorgeven aan de administratie via het mailadres:
mijlpaal.administratie@askoscholen.nl.

Jump-in/Trakteren/Gezonde School:
Met de Amsterdamse scholen aanpak Jump-in wordt toegewerkt 
naar een realisatie en structurele inbedding van alle Amsterdamse 
Doelen Gezond Gewicht. De Mijlpaal is een Jump-in school en vol-
doet aan alle voorwaarden voor een ‘gezonde’ school. Wij hebben 
het afgelopen schooljaren aan de volgende items gewerkt; Het 

eten van een gezond 10 uurtje (fruit of groente) en lunch, 
het drinken van water tijdens schooltijd, bewegings-
onderwijs voor groep 1 t/m 8 door een vakleerkracht, 
voldoende beweegmomenten tijdens het buitenspelen 
en gezonde traktaties. 

Bij het vieren van verjaardagen op school hanteren we "de gezonde 
traktatie" uit de traktatiewaaier die te vinden is op onze website.  
Hier staan veel leuke en lekkere ideeën in om een traktatie toch 
ook gezond te houden. Deze waaier hanteren wij als school als 
richtlijn. Er mag dus niet te erg van af geweken worden anders 
zullen we een traktatie helaas weer mee naar huis moeten geven. 
Iets uitdelen kan zo feestelijk, lekker en ook gezond zijn.
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De Mijlpaal

juni

wk 22 wo 1
do  2
vr  3

za   4                                     zo  5 1e Pinksterdag

wk 23 ma 6 2e Pinksterdag, geen school

di 7
wo 8
do 9

vr 10
za 11                                     zo 12

wk 24 ma 13
di 14

wo 15
do 16
vr  17
za  18                                     zo  19

wk 25 ma 20
di 21

wo 22
do 23
vr  24
za  25                                     zo 26

wk 26 ma 27
di  28

wo 29
do 30 Bekendmaking groepsindeling

Bewegingsonderwijs:
Als gezonde school willen wij sporten en bewegen zoveel mogelijk 
stimuleren. Zo is er: 
Kleutergym; De groepen 1/2 krijgen iedere week gymles van de 
vakdocent gym in de speelzaal. Daarnaast zal de groepsleerkracht 
zelf ook gymles geven. De groep 1/2 leerlingen hebben alleen 
gymschoenen nodig. Deze blijven in de klas. 
Groep 3 t/m 8; Vanaf groep 3 worden de gymlessen gegeven in de 
gymzaal van de school (WP) door een van onze gymleraren. Tij-
dens de gymlessen moeten de kinderen gymkleding dragen. Voor 
jongens en meisjes zijn dit een korte gymbroek en een T-shirt. Om 
ongelukken te voorkomen en vanuit hygiënisch oogpunt moeten 
alle kinderen gymschoenen met stevige zolen dragen.  

Douchen na de gymnastiekles is niet meer verplicht, maar wij 
stimuleren het wel. Het dragen van sieraden en losse lange haren 
tijdens de gymnastiekles kan gevaar opleveren. Daarom mogen 
sieraden niet gedragen worden tijdens de gymles en moeten 
lange haren in een staart. 
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wk 26 vr  1
za   2                                     zo  3

wk 27 ma 4
di 5 Studiedag, geen school

wo 6
do 7
vr  8 Eindmusical groep 8

za  9                                     zo 10
wk 28 ma 11

di 12
wo 13
do 14
vr 15 Studiedag; geen school

za 16                                     zo 17
wk 29 ma 18 Zomervakantie

di 19 Zomervakantie

wo 20 Zomervakantie

do 21 Zomervakantie

vr  22 Zomervakantie

za  23                                     zo 24
wk 30 ma 25 Zomervakantie

di 26 Zomervakantie

wo 27 Zomervakantie

do 28 Zomervakantie

vr 29 Zomervakantie t/m vrijdag 28 augustus

za  30                                     zo 31

juli
Verzekeringen:
Ons schoolbestuur heeft voor leerlingen, personeel en vrijwilligers 
een collectieve ongevallenverzekering afgesloten. 
Deze ongevallenverzekering geldt alleen tijdens de schooluren en 
onderweg van school naar huis en terug. Ook tijdens schoolreisjes 
en excursies en andere schoolactiviteiten zijn de kinderen tegen 
ongevallen verzekerd. Bovengenoemde verzekering vergoedt 
in het algemeen schade door lichamelijk letsel; het is dus geen 
aansprakelijkheidsverzekering. Schade aan andermans eigen-
dommen, dus ook aan schooleigendommen, al of niet opzettelijk 
veroorzaakt, moet u zelf verzekeren via een WA.-gezinsverzekering 
ook wel AVP genoemd. 
Let op: De school is NIET aansprakelijk voor schade aan, of vermissing 
van, kleding, schoenen, fietsen, brillen.

Basisschool
De Mijlpaal


