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  INFO 11                                                                   WOENSDAG 13 JULI 2022 

 

Hou de kalender op de webpagina: www.kbsdekwinkslag.nl goed in de gaten. 

WEEK  28  11 juli t/m 17 juli 

Woensdag 13 juli  Uitspuiten groep 8 

 INFO 11 op internet 

Donderdag 14 juli  Talentenshow 

Vrijdag 15 juli  Laatste schooldag van dit schooljaar. 

WEEK   

29 t/m 34 

 ZOMERVAKANTIE (t/m zondag 28 augustus) 

WEEK 35  29 AUGUSTUS t/m 4 SEPTEMBER 

Maandag 29 augustus  Start schooljaar 

 

DE LAATSTE INFO 

De laatste info van dit schooljaar. Deze is een week later dan dat u van ons verwacht. Zo kunnen we het 

jaar met de laatste informatie afsluiten. 

We wensen de ouders die afscheid nemen van deze school (laatste kind in groep 8) een fijne nieuwe 

periode toe met het VO. Ook de kinderen van groep 8 wensen we een leerzame, leuke periode toe op jullie 

nieuwe school.  

Volgend schooljaar hopen we verder alle kinderen en ouders weer te zien. We wensen iedereen een fijne 

vakantie toe.  

http://www.kbsdekwinkslag.nl/
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NIEUWE LEERLINGEN 

We hebben op 3, 13 en 14 juni 5 nieuwe leerlingen mogen 

begroeten in groep 1b/2b, 1a/2a, 3 en 7, te weten Eva Vroon, 

Luuk Slomp, Cobus Smit, Sterre Smit en Lieke Smit. We hopen, 

dat ze zich snel thuis voelen en wensen hen een fijne tijd bij ons 

op school. 

 

We mogen ook nieuw begroeten meester Robin. 

De meesten kennen meester Robin wel, want hij heeft het 

afgelopen jaar stage bij ons gelopen. Nu hij zijn diploma heeft, 

kan hij als onderwijsassistent aan het team toegevoegd worden. 

Meester Robin gaat, net als juf Annette en juf Hedwig de 

leerkrachten ondersteunen. 

 

TALENTENSHOW KWINKSLAG 2022 

14 juli a.s. is het weer zover, de talentenshow bij ons op de 
Kwinkslag!  
Dit jaar vieren we deze weer met de ouders in de zaal op school 
en hij duurt van 9:00 tot 11:30. Je kunt je hiervoor aanmelden in 
de agenda van Parro, zo weten wij hoeveel ouders er ongeveer 
zullen komen. Kinderen kunnen zich aanmelden om mee te 
doen in hun eigen klas via een inschrijflijst, hierbij geven ze welk 
talent ze laten zien / horen en of ze nog muziek nodig hebben. 
Zij worden gejureerd door een onpartijdige jury, waarbij juf 
Anneke als erejurylid deelneemt, omdat zij dan ook haar 
afscheid bij ons op school viert. Na de talentenshow is er 
gelegenheid om afscheid te kunnen nemen van juf Anneke. Wij 
hopen op een gezellige en feestelijke één-na-laatste schooldag.  
 

PARNASSYS 
Alle toetsgegevens worden deze week weer opengezet voor de 
ouders.  
 
 
LEERLINGENRAAD 
Hallo wij zitten in de leerlingenraad. Wij gaan uit de 
leerlingenraad omdat om de twee jaren moeten er weer 
anderen in de leerlingenraad. Dit jaren moet groep 8 en 6 er uit. 
Groep 8 omdat ze naar het vo gaan. Groep 6 omdat hun twee 
jaren er op zitten. De twee jaren zijn we met het plein bezig 
geweest. De volgend twee jaren gaan we met de nieuwe school 
bezig. 
Wij willen iedereen bedanken voor de mooie schooljaren en 
mooie tijden. 
- Sam, Marit, Milan en Tessa. 
VERVOLG LEERLINGRAAD 

Hierbij wil ik de leerlingenraad bedanken voor hun inzet. Ik heb 

hele fijne vergadermomenten beleefd met jullie. Inmiddels is er 

VERJAARDAGEN JULI 
1 juli Juf Karin - 42 jaar  
 Marinus - 7 jaar – groep 3 
5 juli Liza – 7 jaar- groep 3 
 Thijs – 12 jaar – groep 8  
8 juli Tycho – 9 jaar – groep 5  
13 juli Jolien – 8 jaar  - groep 4 
16 juli Marlo – 8 jaar – groep 4 
18 juli Elin – 7 jaar – groep 3 
22 juli Nick – 11 jaar – groep 6 
 Juf Kim – 36 jaar 
 Yaneau – 9 jaar – groep 5 
23 juli Lieke – 11 jaar – groep 7 
27 juli Silvanyah –10 jaar –groep 5 
28 juli Mees – 5 jaar- 1/2B 
29 juli Benthe – 9 jaar  groep 5 
 Dani – 8 jaar – groep 4 
30 juli Liv – 7 jaar – groep 3 
 

(de verjaardagen van augustus 
komen in het volgende 
schooljaar)  

 

PARNASSYS 
Op de Kwinkslag gebruiken we 
ParnasSys als ons 
administratiesysteem. Dit werkt heel 
fijn en ook u, als ouder, kunt hier zelf 
de administratie aanpassen.  
U logt in op ParnasSys ouderportaal. 
Hier kunt u de gemaakte IEPtoetsen, 
groepsgegevens, absenten en 
adresgegevens bekijken. Wanneer u 
verhuist, kunt u dit zelf in ParnasSys 
aanpassen. 

 
KIDSPRAAT 
Kleuter tegen een juf: “Juf, dit is toch 
de auto van juf Astrid?” 
Juf: “Nee van juf Ria” 
Kleuter: “Oh, die juf met die knopen in 
het haar!” 
 

 
AANMELDEN 
LET OP: als u nog een kind thuis heeft 
dat nog niet naar school gaat, denkt u 
er dan aan om uw kind in te schrijven! 
Formulieren zijn bij de conciërge te 

verkrijgen. 
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een nieuwe leerlingenraad benoemd. Zij zullen verder gaan met de nieuwe directeur. Ik wens jullie veel 

leuke en fijne vergadermomenten.  

Succes van Juf Ingrid 

De volgende kinderen zitten aankomend schooljaar in de leerlingenraad: Anouk en Senn uit groep 8; Amy 

en Aron uit groep 7; Sofie en Coen uit groep 6; 

Liz en Brent uit groep 5 

 

DANK JULLIE WEL... 

Er is aan mij gevraagd om in deze laatste nieuwsbrief van het schooljaar een stukje te schrijven. Nu eens 

niet over het onderwijs, maar een beetje over mijzelf. 

Volgende week neem ik afscheid van De Kwinkslag en daarmee is er ook een einde aan mijn 45-jarige 

loopbaan in het onderwijs. Onderwijs dat in al die jaren veel veranderd is en waarbij ik altijd genoot om 

samen met collega’s en teams te verdiepen in nieuwe mogelijkheden en kansen. Er was een drive om 

vragen te onderzoeken die ik had om het kind nog beter te kunnen begrijpen en begeleiden. Daar genoot 

en geniet ik het meeste van: vooral de ogen weer te zien stralen, jong en oud, als er mooie dingen ontdekt 

worden: ja.. ik kan dit, ja…ik voel mij gehoord en gezien, ja.. ik mag oefenen en het lukt! Ik ben nog steeds 

heel enthousiast over de laatste jaren waarmee we zijn gaan werken als Daltonschool, met de 

kindertalentenfluisteraar, de methode voor creatieve vakken Laat maar Zien, 1-2-3 Zing, het LVS van IEP en 

starten met bewegend leren. Dit laatste voelt als een cirkel dat rond is; ik hoor me nog als 12-jarige in de 

brugklas Havo aan de conrector vertellen (hij vroeg wat ik wilde worden): ‘Ik wil kleuterleidster worden, 

omdat spelend leren mij zo mooi lijkt om kinderen te helpen’. 

Zo mocht ik werken en levenslang leren: van kleuterleidster naar hoofdleidster, naar leerkracht (meestal) 

voor groepen 1 t/m 5, remedial teacher en de laatste jaren vooral coaching en intern begeleider. En dat 

neem ik allemaal mee in de toekomst. Wat ik ga doen? In ieder geval danslessen geven aan volwassenen 

en kinderen, oppassen op mijn kleinzonen, leuke dingen doen met mijn gezin en vrienden, lange 

wandelingen met de hond. En de wekker niet meer op 6 uur       

Ik wil iedereen bedanken voor de fijne, boeiende tijd op de Kwinkslag. Ouders; dank jullie voor het 

vertrouwen, de gesprekken om jullie kind beter te begrijpen en dan ondersteunen bij begeleiding. 

Kinderen; dank jullie wel voor jullie vrolijkheid, de spontaniteit, de openheid en vertrouwen in gesprekjes. 

Collega’s; dank jullie wel voor de fijne samenwerking, het samen leren, het samen bouwen aan hoe de 

Kwinkslag nu onderwijs geeft vanuit talenten en eigen ontwikkeling. 

Het ga jullie goed en…. volg je dromen… je hart… dat waar je blij van wordt. 

Hartelijke groet en wie-weet-waar… tot ziens 

Juf Anneke 

 

 

 

DE NIEUWE DIRECTEUR 

Er is een nieuwe directeur benoemd: Mark de Witte. Mark begint per 1-9-2022.  

Voor onbepaalde tijd zal ik een warme overdracht doen, zodat de school verder kan op de ingeslagen weg. 

Zes jaar hebben we hier hard gewerkt om een fijne school voor de kinderen neer te zetten. Met trots kan 

ik nu om mij heen kijken en genieten van deze prachtige school. 

T.z.t. zal ik een heus afscheidsmoment krijgen, waarvoor u uiteraard een uitnodiging krijgt.  
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 INLOGGEN IN PARNASSYS OUDERPORTAAL 

Het ouderportaal is een online applicatie waarop verzorgers inloggen om gegevens van hun kinderen te 

bekijken. Het gaat hier om door school geselecteerde gegevens, zoals absenties, toetsresultaten en 

groepsgegevens. 

De locatie van het Ouderportaal is https://ouders.parnassys.net. 

Er is geen app voor het Ouderportaal. Via de website kan de ouder op elk apparaat inloggen. De weergave 

van het Ouderportaal past zich automatisch aan het scherm van het toestel aan. 

Aan het begin van de schoolloopbaan van uw kind hebt u een inlog ontvangen. Dit is uw e-mailadres met 

een wachtwoord. (hetzelfde mailadres waar u ook de info op ontvangt) 

Na het inloggen komt u op de startpagina van het Ouderportaal, het dashboard. Hier worden updates en 

absenties getoond.. Door op een van de knoppen in het menu links te klikken, worden de gegevens van uw 

kind, de toetsen en de groep getoond.  

Wanneer u gegevens niet kloppen, of wilt veranderen, kunt u dit zelf doen door op bewerken te klikken. 

Na het bewerken komt er altijd eerst een berichtje bij de directie binnen, nadat zij dit goedgekeurd 

hebben, zal dit veranderd worden.  

GROEPSINDELING. 

In het nieuwe schooljaar gaan de kinderen naar een nieuwe groep. 

De kinderen die nu in groep 1a en groep 1b zitten, gaan gewoon weer naar dezelfde groep. 

Alle kinderen die voor 31-12 jarig zijn en nu in groep 1 zitten gaan naar groep 2. 

 De kinderen na 31-12 zitten in groep 1. 

Er zijn kinderen die in dezelfde groep blijven. Dit is besproken met de ouders. 

De nieuwe groep 3 is, zoals elk jaar, de samenstelling van de kinderen van groep2a en 2b. 

Van hen kunnen we AVG-proof te voornamen meegeven: 

Groep 3 olv juf Astrid   

Jari Ilana Senn 

Aliskana Odin Jason 

Faylinn Vera Xavi 

Lise Isabel Fauve 

Floor Lotte Mila 

Marel Nieuwe leerling: Colin  

   

 De groepen 3,4,5,6,7 worden na de vakantie de nieuwe groepen 4,5,6,7,8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ouders.parnassys.net/
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VAKANTIES EN STUDIEDAGEN 
Hieronder zijn de vakantie en studiedagen te lezen. 
Tevens staat de vernieuwde schoolgids op de website, ook daarin zijn o.a. het vakantierooster terug te 

vinden. 

 
 

 

 

 

 

 

BIJLAGE: 1. Gewoon Actief 

                 2. Trefwoord  

 
 
 
 
 
 

 

 

Vakantierooster 2022-2023  

Urenberekening   

4 gelijke dagen model 8.30 tot 14.25 en woe tot 13.30

    

Urenaantal p.week jaar uren

groep 1 t/m 8 25,50 52 1326,00

Totaal  aantal  uren beschikbaar 1326,00

Vakantieweken

Herfstvakantie 1 week 15-10-2022 t/m 23-10-2022 25,50

Kerstvakantie 2 w 24-12-2022 t/m 8-1-2023 51,00

Voorjaarsvakantie 1 week 25-2-2023 t/m 5-3-2023 25,50

Goede Vri jdag en Pasen 2 dagen 7-4-2023 t/m 10-4-2023 10,50

Meivakantie 2 weken 24-4-2023 t/m 7-5-2023 51,00

Koningsdag 1 dag 27-4-2023 0,00

Hemelvaart 2 dagen 18-5-2023 t/m 19-5-2023 10,50

Pinksteren  1 week 29-5-2023 t/m 4-6-2023 25,50

Zomervakantie 6 weken 22-7-2023 t/m 3-9-2023 153,00

Totaal  aantal  uren vakanties 352,50

Vrijgeroosterde dagen   

1 s tudiedag/Catentdag 5-10-2022 4,50

1 s tudiedag 24-10-2022 4,50

1 s tudiedag 21-11-2022 Edi  en Dalton 5,25

1 s tudiedag 3-2-2022 Identi tei t 5,25

1 s tudiedag carnaval 17-2-2023 ** 3,00

Studiedag 15-3-2023 4,50

Studiedag 30-5-2023 5,25

Studiedag nieuwe school jaar plus  ui tje? 30-6-2023 5,25

2 s tudiedagen in de zomervakantie opgenomen in taakbeleid

Totaal  overige vri jgeroosterde dagen 33,00

Saldo aantal  lesgevende uren di t school jaar  940,50

marge 0,5



Veel	activiteiten	te	doen	deze	zomer	voor	de	jeugd	in	onze
gemeente!
Deze	zomer	hoeft	de	jeugd	tussen	de	6	en	18	jaar	zich	echt
niet	te	vervelen!	In	samenwerking	met	sport-	en
beweegaanbieders,	zwembaden,	Cultuurkoepel	Vechtdal,	de
Stuw,	Voorveghter	on	Tour,	Sportservice	Groep	gaan	we	ook
deze	zomer	weer	on	tour.	Er	worden	leuke,	uitdagende	en
mooie	activiteiten	georganiseerd	op	verschillende	plekken	in

de	gemeente	Hardenberg.	Bij	de	zwembaden	en	het	Kotermeer	zullen	wij	daarnaast	ook
met	onze	Gewoon	Actief	on	Tour	caravan	langskomen.
	
De	jeugd	verdiend	een	mooie	zomer	met	hele	toffe	activiteiten!
Van	Xtreme	tot	creatief,	van	cultuur	tot	sport	er	is	echt	van	alles	en	voor	verschillende
leeftijden.	Alle	activiteiten	zijn	en	meer	informatie	is	te	vinden	op:	Gewoon	Actief	on
zomer	Tour	activiteiten	-	Website	Gewoon	Actief

Neem	bij	vragen	contact	met	ons	op	via	gewoonactief@hardenberg.nl

In	het	nieuwe	schooljaar	gaat	het	nieuw
beweegprogramma	Joggem	Moves	van	start.	Dit	is
speciaal	voor	kinderen	van	4-6	jaar	met	als	missie	dat
kinderen	op	vroege	leeftijd	veelzijdig	leren	bewegen
en	al	kennis	maken	met	de	verschillende	sporten	die
er	in	de	buurt	zijn.

In	activiteitenblokken	van	4	weken	krijgen	de	kinderen	onder	leiding	van	een	vaste
lesgever	leuke,	uitdagende	en	veilige	beweegactiviteiten	aangeboden	(passend	bij	de
sociale-	en	motorische	vaardigheden).	Bij	deze	sportieve	activiteiten	worden	kinderen
gestimuleerd	om	te	ontdekken,	succeservaringen	op	te	doen	en	aan	hun	zelfvertrouwen,
fitheid	en	zelfredzaamheid	te	werken.	Zo	kunnen	zij	zich	ontwikkelen	tot	kleine
multisporters	die	steeds	weer	nieuwe	stappen	durven	te	zetten	en	met	een	positief
zelfbeeld	de	wereld	ontdekken.	Plezier	staat	altijd	bovenaan.

Joggem	Moves	is	meer	dan	bewegen.	Door	jouw	kind	hieraan	mee	te	laten	doen,	bied	jij
jouw	kind	de	start	van	een	leven	lang	gezond	bewegen.	Dit	is	niet	alleen	wat	wij	zeggen,
maar	ook	door	wetenschap	bewezen	is.	Kinderen	die	veelzijdig	bewegen:

krijgen	meer	zelfvertrouwen,	meer	creativiteit	en	hebben	meer	plezier.
hebben	minder	kans	op	(erge)	blessures.
kunnen	beter	omgaan	met	tegenslagen.
ontwikkelen	een	fitter	brein,	waardoor	zij	zich	beter	kunnen	concentreren	en	sneller
kunnen	leren.

Gedurende	het	schooljaar	wordt	Joggem	Moves	elke	keer	in	een	andere	plaats	in	de
gemeente	Hardenberg	aangeboden.	De	lessen	van	elk	blok	zijn	op	een	woensdagmiddag
van	14.00-15.00	en	15.00-16.00	uur.	Per	les	is	er	plek	voor	maximaal	20	kinderen.
	
Aanmelden	en	meer	informatie
Op	Gewoon	Actief	-	Joggem	Moves	is	alle	informatie	te	vinden	en	kunt	u	uw	kind	ook
aanmelden.	Alle	kinderen	die	nu	deelnemen	aan	Joggem	Moves	krijgen	een	gratis
Gewoon	Actief	sportshirt.	Voor	vragen	kun	je	contact	opnemen	met	het	team	van	Gewoon
Actief	via	gewoonactief@hardenberg.nl.

Special	voor	ouders	basisschooljeugd	-	juli	2022 Bekijk	de	webversie

Gemeente	Hardenberg

Dit	is	de	nieuwsbrief	van	Team	Sport	&	Accommodaties	van	de	gemeente	Hardenberg.
Hierin	houden	we	je	op	de	hoogte	van	actuele	ontwikkelingen,	interessante	regelingen	en
onze	activiteiten	rondom	de	programma's	Gewoon	Actief	en	Gewoon	Gezond.

Gewoon	Actief	on	zomer	Tour

Overzicht	en	meer	informatie	Gewoon	Actief	on	Tour

Joggem	Moves	voor	4-6	jarigen

Meer	informatie	en	aanmelden	Joggem	Moves

Overzicht	sport-	en	beweegaanbieders

Overzicht	sport-	&	beweegaanbieders
Op	de	website	van	Gewoon	Actief	is	onder	de	tegel	"Sport-	en	beweegaanbieders"	een
overzicht	te	vinden	van	alle	sport-	en	beweegaanbieders	die	er	in	de	gemeente
Hardenberg	zijn.	Zo	kunnen	alle	inwoners	snel	vinden	welke	sporten	er	in	de	buurt	te
doen	zijn.

Graag	houden	wij	samen	met	alle	sport-	en	beweegaanbieders	en	jullie	als	inwoners
deze	informatie	zo	actueel	mogelijk.	Zouden	jullie	ons	daarom	willen	meedelen	wanneer
er	informatie	ontbreekt	of	niet	klopt?
Dit	kunnen	jullie	doorgeven	via	gewoonactief@hardenberg.nl.

Bezoek	ook	eens	onze	website	van	Gewoon	Actief	voor	meer	informatie	leuke
activiteiten	en/of	volg	ons	op	Instagram.

Met	Gewoon	Actief	&	Gewoon	Gezond	werkt	Team	Sport	en	Accommodaties	van	de	gemeente
Hardenberg	aan	een	actieve	en	gezonde	omgeving	voor	jong	en	oud.

Gemeente	Hardenberg
Team	Sport	&
Accommodaties

www.gewoonactief.nl
www.gewoongezond.info

Deze	e-mail	is	verstuurd	aan	{{email}}.
Als	je	geen	nieuwsbrief	meer	wilt	ontvangen,	kun	je	je	hier	afmelden.

Je	kan	ook	jouw	gegevens	inzien	en	wijzigen.
Voor	een	goede	ontvangst	voeg	je	gewoonactief@hardenberg.nl	toe	aan	jouw	adresboek.

https://gewoonactief.nl/activiteiten1
https://gewoonactief.nl/activiteiten1
mailto:gewoonactief@hardenberg.nl?subject=Vraag%20Gewoon%20Actief%20on%20zomer%20Tour
https://www.gewoonactief.nl/joggem-moves
https://www.gewoonactief.nl/joggem-moves
mailto:gewoonactief@hardenberg.nl?subject=Vraag%20over%20Joggem%20Moves
http://www.facebook.com/gemeentehardenberg
http://www.twitter.com/gemhardenberg
http://instagram.com/gemeentehardenberg
https://gewoonactief.nl/activiteiten1
https://gewoonactief.nl/joggem-moves
https://hardenberg.email-provider.nl/web/k5mckqo8d2/ja5iyltdqz
https://gewoonactief.nl/activiteiten1
https://www.gewoonactief.nl/joggem-moves
https://www.gewoonactief.nl/sport-en-beweegaanbieders
https://www.gewoonactief.nl/
mailto:gewoonactief@hardenberg.nl?subject=Vraag%2Fopmerking%20over%20sport-%20en%20beweegaanbieders%20overzicht
https://www.gewoonactief.nl/
https://www.instagram.com/gewoonactief
http://www.gewoonactief.nl/
http://www.gewoongezond.info/
mailto:%7B%7Bemail%7D%7D
https://hardenberg.email-provider.nl/unsubscribe/k5mckqo8d2/ja5iyltdqz
https://hardenberg.email-provider.nl/memberforms/edit/standalone/request/?a=k5mckqo8d2&l=__________&m=__________
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