2022
2023

Beste ouders*,
Hierbij ontvangt u de jaarkalender van
schooljaar 2022-2023. Zoals u ziet, hebben
we er dit schooljaar voor gekozen de kalender
op een nieuwe, aantrekkelijke manier vorm
te geven. We hopen dat deze kalender een
mooi en zichtbaar plekje krijgt bij u in huis.
Zo houden u en uw kind overzicht over het
schooljaar en laten we meteen zien wat De
Grote Reis te bieden heeft.
In deze kalender zijn de schoolvakanties,
studiedagen, bijzondere dagen, vieringen en
activiteiten opgenomen.
Over activiteiten die nu nog gepland gaan
worden of als er wijzigingen zijn, informeren
wij u via Parro. Voor de schoolgids en andere
informatie verwijzen wij u naar de website van
de school.

Onze doelen voor
komende schooljaar
Onderwijsinhoudelijk
Dit schooljaar investeren we in verschillende nieuwe
lesmethodes. De gekozen methodes volgen de laatste
ontwikkelingen en landelijke doelen in het onderwijs.
Voor de volgende vakken implementeren we nieuwe
lesmethodes:
• Wereldoriëntatie en begrijpend lezen (integraal)
• Rekenen
• Engels
De methodes sluiten natuurlijk aan op onze
Daltonwaarden.

Door-ontwikkelen Dalton

Wij stellen de betrokkenheid van ouders
zeer op prijs! Dat geldt niet alleen voor de
betrokkenheid bij de ontwikkeling van uw
kind, maar ook voor uw betrokkenheid bij
de organisatie van activiteiten in de school.
Heeft u interesse om te helpen bij vieringen,
activiteiten (in- en na schooltijd) of wilt u
helpen in de groep van uw kind? Neem dan
contact met ons op. Naast ouders, zijn ook
opa’s en oma’s van harte welkom!

Juist in de Coronatijd is gebleken dat
Daltonvaardigheden ervoor kunnen zorgen dat
kinderen zelfstandiger kunnen werken en plannen.
We hebben dit o.a. gezien bij het noodgedwongen
thuiswerken en op school bij het tijdelijk
samenvoegen van de groepen 6 in één grote ruimte.
In het komende jaar gaan we deze Daltonprincipesen vaardigheden verder door-ontwikkelen.

Wij wensen de kinderen en u een heel fijn
schooljaar toe!

Op De Grote Reis worden het leren zoveel als
mogelijk, middels thema’s, op spelende wijze vorm
gegeven.
In de thema’s worden alle doelen voor o.a. rekenen,
taal en sociaal-emotionele ontwikkeling opgenomen.

Ilse Kaak en Stefan van der Worm
Directie De Grote Reis
* Wanneer er in deze kalender gesproken wordt over ouder(s), kunt u,
ook verzorger(s) of wettelijke vertegenwoordiger(s) lezen.

De meeste informatie
over de school wordt
gedeeld via Parro.
Zowel berichten
en foto’s van de
groepsleerkracht, als
mededelingen vanuit
de directie worden via
Parro verstuurd.

Spelend leren in de onderbouw

Ouderbetrokkenheid
We hechten veel waarde aan een goede relatie met
ouders. Zoals u het afgelopen jaar gemerkt heeft
staat de directie bij de start van de dag altijd op het
schoolplein. Op dit moment, of later op de dag, zijn
we altijd aan te spreken en/of te bereiken.
Om de betrokkenheid tussen ouders en onze school
verder te vergroten starten we dit schooljaar met
het organiseren van koffieochtenden. Rondom
wisselende thema’s gaan we daarbij met elkaar in
gesprek.
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Samenstelling van het team en groepsbezetting
Groep

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

1/2 Hemelsblauw

Sandra Kool

Sandra Kool

Sandra Kool

Paula Dijkshoorn

Paula Dijkshoorn

1/2 Framboosroze

Ingrid Bremmer

Ingrid Bremmer

Ingrid Bremmer

Ingrid Bremmer

Marloes van Eijk

1/2 Vuurrood

Anina van As

Anina van As

Anina van As

Anina van As

Anina van As

3 Appelgroen

Paulien Eikelhof

Paulien Eikelhof

Paulien Eikelhof

Paulien Eikelhof

Paulien Eikelhof

4 Onwijsoranje

Diana van Leeuwen

Stephanie Bieshaar

Stephanie Bieshaar

Stephanie Bieshaar

Stephanie Bieshaar

5 Magisch Magenta

Carmen van Egmond

Carmen van Egmond

Carmen van Egmond

Anouk Mulder

Anouk Mulder

6 Gigageel

Debby van der Borght

Debby van der Borght

Diana Opmeer

Diana Opmeer

Diana Opmeer
Debby van der Borght

7 Chocobruin

Vicky Willis

Vicky Willis

Vicky Willis

Vicky Willis

Vicky Willis

7 Turbo Titanium

Armand Oomens

Armand Oomens

Armand Oomens

Armand Oomens

Armand Oomens

8 Pimpelpaars

Bibianne Findhammer Bibianne Findhammer

Bibianne Findhammer

Bibianne Findhammer

Sietske Mantel

Extra ondersteuning

Onderwijsassistenten: Thimo van As,
Nayré Dovale,
Pinar Yalcin en
Kelly Cyrus
Intern Begeleiders:
Miriam Boermans en
Elly Hofsté
RT:
Elly Hofsté en
Gerard Hofsté
Ondersteuning
groep 3 en 4:
Diana van Leeuwen
Gymlessen:
Vakleerkracht via Regiekr8

Overige taken
Taal-specialist:

Conciërge :

Reken-specialist:

Stephanie Bieshaar
(maandag)
Armand Oomens

Specialist HB:

Paulien Eikelhof

Directie :

Bouwcoördinatoren:

Ingrid Bremmer,
Paulien Eikelhof en
Bibianne Findhammer

Schoolopleider
/stagebegeleider:

Ingrid Bremmer

De Grote Reis
heeft een
continurooster.
Iedere schooldag
gaat de deur om
8:10 uur open.
De lessen starten
om 8:20 uur.
De kinderen eten
tussendoor op
school.
Om 14:00 uur zijn
de kinderen uit.

Arjan Remers

Ondersteuning organisatie: Rien van den Heuvel

Vertrouwenspersoon
en aandachtsfunctionaris
(inclusief ‘pestbeleid’):

Ilse Kaak en
Stefan van der Worm

Miriam Boermans

De ouderraad en
vrijwillige ouderbijdrage
De ouderraad (OR) organiseert samen met het team
een groot aantal activiteiten. Denk hierbij aan het
sinterklaasfeest, de kerstviering, carnaval, schoolreis,
sportdag en het eindfeest. Zonder de inzet van de OR
en de gevraagde bijdrage van ouders kunnen wij geen
extra activiteiten organiseren!
Wilt u helpen bij de organisatie van activiteiten? De
OR zoekt ouders die willen helpen! Dat kan structureel,
maar zeker ook af-en-toe. Loop even binnen bij de
directie als u interesse heeft.
Ouders betalen dit schooljaar een vrijwillige
ouderbijdrage van €55,00 per kind per schooljaar.
De bijdrage voor het kamp van groep 8 wordt later
vastgesteld.
De ouderraad beheert de door u betaalde ouderbijdrage
en ziet toe op een nuttige besteding hiervan.
Mocht het lastig voor u zijn om de ouderbijdrage in
één keer te betalen? Neem dan contact op met de
directie, we zoeken dan gezamenlijk naar een passende
oplossing.

Aan het begin van het schooljaar
ontvangt u een persoonlijke e-mail
met een betaallink.
U kunt de ouderbijdrage dan direct
betalen met iDEAL.

Overzicht vakanties en studiedagen
(zo ook in de kalender opgenomen)
Studiedag
Herfstvakantie
Studiedag
Kerstvakantie
Studiedag
Studiedag
Voorjaarsvakantie
Studiedag
Pasen
Meivakantie
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Studiedag
Studiedag
Zomervakantie

vrijdag 30 september
maandag 24 oktober t/m
vrijdag 28 oktober
maandag 14 november
maandag 26 december t/m
vrijdag 6 januari 2023
woensdag 25 januari
vrijdag 24 februari
maandag 27 februari t/m
vrijdag 3 maart
donderdag 6 april
vrijdag 7 april t/m
maandag 10 april
maandag 24 april t/m
vrijdag 5 mei
donderdag 18 mei t/m
vrijdag 19 mei
maandag 29 mei
dinsdag 30 mei
maandag 19 juni
maandag 10 juli t/m
18 augustus

Leerlingenraad
Dit schooljaar
starten we op De
Grote Reis met een
leerlingenraad!

Medezeggenschapsraad
De Medezeggenschapsraad (MR) houdt zich bezig
met verschillende zaken. Bij onderwerpen zoals
schooltijden, het zorgplan, het schoolveiligheidsplan,
de schoolgids en het meerjaren-schoolplan heeft
de MR instemmingsrecht. Bij onderwerpen zoals
de formatie of bij opvallende uitkomsten uit het
oudertevredenheidsonderzoek of inspectiebezoek heeft
de MR een adviserende rol. De MR vertegenwoordigt
zowel ouders als leerkrachten.
De MR bestaat uit:
Ouders:
Sandra van Oostenbrugge
Eefje Smiers-Manshanden
Matthijs Jansen

Leerkracht:
Miriam Boermans
Armand Oomens
Carmen van Egmond

De MR is per e-mail bereikbaar:
mr.grotereis@gmail.com
Ook vindt u meer informatie op onze website.

Klachtenregeling
Veruit de meeste klachten over de dagelijkse gang van
zaken in de school worden in onderling overleg tussen
ouders, de leerkracht en directie op een juiste wijze
afgehandeld.
Wanneer dit niet lukt of niet naar tevredenheid is
gegaan, kunt u klacht indienen bij de bovenschoolsdirecteur van de school of de landelijke
klachtencommissie. Ook kunt u, met name bij
privacygevoelige zaken, contact opnemen met de
vertrouwenspersoon van het schoolbestuur.

Gym
Dit schooljaar worden de gymlessen verzorgt door
Regiekr8. Er wordt gegymd op dinsdag, woensdag en
vrijdag.
Het gymrooster wordt aan het begin van het schooljaar
met u gedeeld via Parro.
De leerlingen dragen gymkleding en passende
gymschoenen tijdens de gymlessen. Wilt u de kleding
en schoenen voor elke gymles meegeven en regelmatig
controleren of de schoenen nog passen?

2022 worden
In de herfst van
ltoestellen
er nieuwe spee
schoolplein.
geplaatst op het
kinderen van
Verschillende
en hierover
de school hebb
meegedacht.

Trakteren
Voor iedere leerling is het bijzonder om jarig te zijn.
Zeker het trakteren in de klas is een belevenis op zich.
Dat hoeft niet veel en/of groot te zijn. Wij zien het liefst
gezonde traktaties.

Missie, visie en kernwaarden van
De Grote Reis
Missie
Op De Grote Reis vinden we het belangrijk om samen
met ouders en verzorgers ervoor te zorgen dat
leerlingen de basisvaardigheden als lezen en rekenen
tot het voor hen hoogst haalbare niveau ontwikkelen.
Ieder kind is anders. We stemmen ons onderwijs
dan ook zo goed mogelijk af op de voortgang in
ontwikkeling van elk van onze leerlingen.

Dit schooljaar starten
we met koffieochtenden
voor ouders. Iedere
koffieochtend vullen we
met een ander thema.
Natuurlijk hebben we
ook thee!

Vanaf september 2022 houdt
de logopedist 1 keer per week
spreekuur in de school!

Ons Daltononderwijs helpt daarbij door te werken met
doelen, te reflecteren op gemaakt werk en een goede
afstemming met de leerkracht.
We creëren een schoolomgeving waarin elke leerling
zich veilig en vertrouwd voelt en met plezier naar
school gaat. Dat is een belangrijke voorwaarde om
te kunnen leren. Op onze school hechten wij er
waarde aan dat leerkrachten, leerlingen en ouders
respect en begrip voor elkaar tonen. Wij accepteren

het unieke van elk mens en werken op basis van
gelijkwaardigheid. Dit laten we zien door eerlijkheid
en openheid naar elkaar. Daarbij is de samenwerking
tussen leerling, leerkracht en ouder van groot belang.
We streven naar een positieve sfeer, waarin we uitgaan
van het goede en positieve in elk mens.
Acht jaar lang werken wij met onze leerlingen aan
het behalen van de door de overheid vastgestelde
kerndoelen voor het basisonderwijs.
Visie
De school is een onderdeel van de samenleving. Op De
Grote Reis bereiden wij kinderen zo goed mogelijk voor
op de samenleving en op hun toekomst. Een leerling
bij ons op school kent zichzelf, durft keuzes te maken
en mag zichzelf zijn. De leerling wordt gezien door de
leerkracht en samen gaan zij het gesprek aan. Door
een positief zelfbeeld en een goede groepssfeer kan de
leerling tot leren komen.
Samenwerken met klasgenoten, elkaars talenten

kennen en een stuk verantwoordelijkheid voor jezelf
en de omgeving dragen staan centraal in de klas.
Daarmee zetten de leerlingen de eerste stappen
richting een toekomst die creativiteit, flexibiliteit
en ondernemerschap vraagt en waarbij ze moeten
samenwerken en om kunnen gaan met veranderende
omstandigheden.
We bereiken dit door het realiseren van de volgende
doelen:
• De leerkracht kent de talenten van de leerlingen en
maakt er actief gebruik van;
• De leerkracht wekt de nieuwsgierigheid van de
leerling en geeft vertrouwen door leerlingen te laten
ontdekken, spelen, verschillende intelligenties aan
te spreken en door te variëren in werkvormen. Met
deze aanpak leren wij kinderen kennis toe te passen,
verbanden te leggen en zich breed te ontwikkelen.
Het kind staat in ons onderwijs centraal.

Ook na schooltijd
kun kinderen op
De Grote Reis
meedoen aan leuke
activiteiten.
Hou Parro in
de gaten voor
het naschoolse
programma!

Wij vinden het belangrijk dat kinderen weten wat ze
willen leren. Wij geven hier ruimte voor en stimuleren
dit door dingen te bespreken en te evalueren met
kinderen. We observeren, coachen en sturen waar
nodig bij. Van betekenisvol thematisch spel in groep
1-2 tot een leerling die klaar is voor zijn of haar
volgende stap: de overstap naar het voortgezet
onderwijs.
Vijf kernwaarden
De Grote Reis is een Daltonschool die zich richt op
de ontwikkeling van het volledige kind. Naast de
kernvakken (rekenen, taal en lezen) staan ook de
talenten van de leerlingen en de vaardigheden die een
mens nodig heeft in de maatschappij, centraal.
De vijf kernwaarden van waaruit wij ons onderwijs
vormgeven zijn:
• zelfstandigheid
• vrijheid en verantwoordelijkheid
• samenwerken
• effectiviteit
• reflectie en evaluatie
Dalton
De Grote Reis is een Daltonschool. De Amerikaanse
pedagoge Helen Parkhurst stond aan de wieg van het
Daltononderwijs. In 1920 heeft zij het Daltononderwijs
ontwikkeld en vernoemd naar het plaatsje waar dat
gebeurde: Dalton (Verenigde Staten). Zij wilde de
opvoeding in samenhang brengen met de eisen die
de maatschappij vraagt.
Iedere leerling is anders: er zijn tussen leerlingen
grote verschillen in aanleg, tempo, concentratie
en doorzettingsvermogen. Hierdoor is het niet
realistisch om iedere leerling dezelfde instructie en
dezelfde verwerking te geven. Wij organiseren ons
onderwijs zo dat iedere leerling de instructie krijgt
die hij of zij nodig heeft. Sommige leerlingen kunnen

vrijwel direct met de stof aan de slag, anderen hebben
juist in een kleinere groep extra uitleg nodig. Sommige
leerlingen hebben de hele week nodig om de basisstof
te kunnen verwerken, anderen houden tijd over.
Meerwaarde van Daltononderwijs
Zelfstandigheid, verantwoordelijkheid, samenwerking,
weten hoe je doelmatig kunt werken en het kunnen
reflecteren op het eigen doen en laten, zijn in de
maatschappij van groot belang. Op een Daltonschool
wordt hier dagelijks aan gewerkt en is dit dus heel
vanzelfsprekend voor de leerlingen. Onze leerlingen
krijgen het vertrouwen dat zij taken zelfstandig
kunnen uitvoeren. Hierdoor nemen zij hun eigen
verantwoordelijkheid; gaan zij zelf op zoek naar
oplossingen. En dat is niet alleen belangrijk op
school, maar ook daarbuiten.

AUGUSTUS 2022
maandag
1

dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag

2

3

4

5

• Zomervakantie

• Zomervakantie

• Zomervakantie

• Zomervakantie

• Zomervakantie

8

9

10

11

12

• Zomervakantie

• Zomervakantie

• Zomervakantie

• Zomervakantie

• Zomervakantie

15

16

17

18

19

• Zomervakantie

• Zomervakantie

• Zomervakantie

• Zomervakantie

• Zomervakantie

zaterdag

zondag

6

7

13

14

20

21

27

28

31

32

33

22

23

24

30

31

34
• Start van het schooljaar!

29
35

25

26

SEPTEMBER 2022
Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Zaterdag

Zondag

1

2

3

4

8

9

10

11

17

18

25

35

5

6

36

7
• Open middag en kennismaking met leerkracht

12

13

14

15

16

• Kindfocusgesprekken

• Kindfocusgesprekken

• Kindfocusgesprekken

• Kindfocusgesprekken

• Kindfocusgesprekken

37

19

20

21

22

23

24

26

27

28

29

30

31

38

39

• Studiedag
Alle leerlingen vrij

OKTOBER 2022
Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Zaterdag

Zondag

1

2

39

3

4

5

• Koffieochtend

• Start Kinderboekenweek

11

12

6

7

8

9

13

14

15

16

40

10
41

• Afsluiting
Kinderboekenweek

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

42

43
• Herfstvakantie

31
44

• Herfstvakantie

• Herfstvakantie

• Herfstvakantie

• Herfstvakantie

NOVEMBER 2022
maandag

dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag

zaterdag

zondag

1

2

3

4

5

6

8

9

10

11

12

13

44

7
45

• Info avond groep 8

14
46

15

16

17

18

19

20

22

23

24

25

26

27

• Studiedag
Alle leerlingen vrij

21
47

• Koffieochtend

28

29

48
• Kijkje in de klas

30

DECEMBER 2022
Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Zaterdag

Zondag

1

2

3

4

48

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

49
• Sinterklaas

50

51
• Kerstviering

26
52

• Tweede Kerstdag
• Kerstvakantie

27
• Kerstvakantie

28
• Kerstvakantie

29
• Kerstvakantie

• Rapport groep 8

30
• Kerstvakantie

• Eerste Kerstdag

31
• Oudjaarsdag

JANUARI 2023
Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Zaterdag

Zondag
1

52
• Nieuwjaarsdag

2

3

4

5

6

7

8

• Kerstvakantie

• Kerstvakantie

• Kerstvakantie

• Kerstvakantie

• Kerstvakantie

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

01

02

03

04
• Cito periode

30
05

• Cito periode
• Voorleesdagen

• Cito periode

31
• Cito periode
• Voorleesdagen

• Studiedag

• Cito periode
• Voorleesdagen

• Cito periode
• Voorleesdagen

FEBRUARI 2023
maandag

dinsdag

woensdag
1

05

donderdag

vrijdag

2

3

• Cito periode
• Voorleesdagen

• Cito periode
• Voorleesdagen

• Cito periode
• Voorleesdagen

6

7

8

9

10

• Cito periode

• Cito periode

• Cito periode

• Cito periode

• Cito periode

13

14

15

16

17

zaterdag

zondag

4

5

11

12

18

19

25

26

06

07
• Koffieochtend

20

21

• Carnaval

22

23

08
• Kijkje in de klas

27

28

09
• Voorjaarsvakantie

• Voorjaarsvakantie

• Rapport groep 3 t/m 7

24
• Studiedag
Alle leerlingen vrij

MAART 2023
Maandag

Dinsdag

Woensdag
1

Donderdag

Vrijdag

2

3

• Voorjaarsvakantie

• Voorjaarsvakantie

• Voorjaarsvakantie

Zaterdag

Zondag

4

5

11

12

09

6

7

8

9

10

• Kindfocusgesprekken

• Kindfocusgesprekken

• Kindfocusgesprekken

Kindfocusgesprekken

• Kindfocusgesprekken

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

28

29

30

31

10

11

12
• Meester/Juffendag

27
13

APRIL 2023
Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Zaterdag

Zondag

1

2

8

9

13

3

4

5

6

7

• Paasviering

• Studiedag

• Vrije dag

11

12

13

14

15

16

18

19

20

21

22

23

• Eindtoets groep 8

• Eindtoets groep 8

29

30

14

10

• Eerste Paasdag

15
• Tweede Paasdag

17
16

24

25

26

17
• Meivakantie

• Meivakantie

• Meivakantie

• Sportdag / Koningsspelen

27
• Koningsdag
• Meivakantie

28
• Meivakantie

MEI 2023
maandag
1

dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag

2

3

4

5

• Meivakantie

• Meivakantie

• Meivakantie

• Meivakantie

• Meivakantie

8

9

10

11

zaterdag

zondag

6

7

12

13

14

20

21

27

28

18

19
• Koffieochtend

15

16

17

18

19

• Cito periode

• Cito periode

• Cito periode

• Hemelvaart

• Vrije dag

20

22

23

24

25

26

21
• Cito periode

29

• Cito periode

30

• Cito periode

31

22
• Tweede Pinksterdag

• Studiedag

• Cito periode

• Cito periode

• Cito periode

• Eerste
Pinksterdag

JUNI 2023
Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag
1

Vrijdag
2

Zaterdag

Zondag

3

4

10

11

17

18

24

25

22

5

• Cito periode

6

7

8

9

• Kamp groep 8

• Kijkje in de klas
• Kamp groep 8

• Kamp groep 8

• Kamp groep 8

13

14

15

16

23

12

• Cito periode

24
• Schoolreis

19
25

20

21

22

• Studiedag
Alle leerlingen vrij

26

23
• Wenmoment in nieuwe
groep

27

28

26
• Grote Reisfeest

29

30

JULI 2023
Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Zaterdag

Zondag

1

2

8
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• Afscheid en musical
groep 8

• Uitzwaaien groep 8
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• Start Zomervakantie
t/m 18 augustus

• Zomervakantie

• Zomervakantie
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• Zomervakantie
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• Zomervakantie

• Zomervakantie

• Zomervakantie
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• Rapport mee
• Laatste schooldag
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• Zomervakantie
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• Zomervakantie
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30
• Zomervakantie

31
31
• Zomervakantie

• Zomervakantie

• Zomervakantie

• Zomervakantie

• Zomervakantie

De eerste schooldag
van het nieuwe
schooljaar is op
maandag 21 augustus
2023

RVKO Daltonschool De Grote Reis
Binnengracht 2
3162 WD Rhoon
telefoon
e-mail
website

Realisatie : Schoolkalenderspecialist onderdeel van Continu Creatief.
Meer info: www.schoolkalenderspecialist.nl

010-2033690
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