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Maandag: koffieochtend voor ouders, elke 1e maandag van de maand met directeur 

Zomervakantie

ZomervakantieZomervakantie

 GYMTIJD 
dinsdag:
08.30 - 09.15 uur: groep 8

09.15 - 10.00 uur: groep 6

10.10 - 10.55 uur: groep 5

10.55 - 11.40 uur: groep 4

13.15 - 14.00 uur: groep 3

14.00 - 14.45 uur: groep 7

Donderdag:
08.30 - 09.15 uur: groep 7

09.15 - 10.00 uur: groep 3

10.10 - 10.55 uur: groep 4

10.55 - 11.40 uur: groep 6

13.15 - 14.00 uur: groep 5

14.00 - 14.45 uur: groep 8

ZWEMMEN
vrijdagochtend 

voor groep 5 en 6

Start van het 
schooljaar!!

MR
De medezeggenschapsraad is nauw betrokken bij de onderwijskundige en 
beleidsmatige aspecten van de school. Elk belangrijk besluit dat het bestuur of de 
school wil nemen wordt voorgelegd aan de MR.  De MR bestaat uit een 
personeelsgeleding en een oudergeleding .
Voorzitter van de MR in 2020-2021 is Pymm Verweij

Klassenouders 
Vindt u het leuk om te doen?  

Wij zoeken voor alle groepen twee klassenouders. 

Wat is een klassenouder? 
●	 	De klassenouder is de schakel tussen de leerkracht en de ouders van de groep. 

●	 	De klassenouder zorgt, samen  met de leerkracht, dat ouders  zich betrokken voelen bij de groep en de school. 

Wat doet de klassenouder? 
●	 	De klassenouder helpt de leerkracht met kleine klusjes en vraagt ouders om mee te gaan  met uitstapjes of om te helpen bij activiteiten of schoonmaken. 

●	 	De klassenouder informeert  andere ouders over de activiteiten en uitstapjes. De klassenouder informeert nieuwe ouders over de school.  

U kunt zich opgeven bij de leerkracht van de groep van uw kind. De leerkracht kiest uiteindelijk de klassenouders. 

Jarig in augustus

Kordian Rozynski  

Jaiden Somersall  

Rined Benali  

Tarik Bachiri  

Wassim Dehli  

Minguel Emanuel  

Salim Dehli  

Peace Imasuen  

Defne Aktas  

Nessim Hammadi  

Cheurnallinho Hoyer  

Shadon Martis  

Arnav Sachan  

Abdullah Sahyouni  

Aya Sahyouni 

Naya Sahyouni  

Rabi Azizi  

Angelina Ramkisoen

Meesterlijk onderwijs 

bereiken we door een goede 

samenwerking tussen ouders 

en leerkrachten

Gym:  
groep 1/2 krijgen les van de eigen 

leerkracht.
Zorg dat de kinderen kleding dragen die 

ze zelf kunnen aan- en uittrekken!

Bij gym: geen sieraden en goede gymschoenen.

[Zomervakantie]

ziekmelden 
kan via F IEP:  
070-3644622
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PRINSJESDAG  
De kinderen zijn vrij

STARTGESPREKKEN STARTGESPREKKEN STARTGESPREKKEN STARTGESPREKKEN STARTGESPREKKEN 

Opening schooljaar
+

Nieuwjaarsreceptie

START 
Kinderboekenweek

En toen? Thema: 
terug in de tijd

September

Wij willen als vreedzame school:
●	 De leerlingen leren op een andere manier met conflicten om te gaan;
●	 Leerlingen meer verantwoordelijk maken; op eigen benen zetten;
●	 	De klas  en  school tot een democratische gemeenschap maken, waarin 

iedereen zich betrokken en verantwoordelijk voelt.

De eerste 6 weken noemen we de 

gouden weken. Dan bespreken 

we met de kinderen in de groep 

hoe we er samen voor zorgen 

dat er een goede sfeer is waarin 

we kunnen leren en 
samenwerken

1  We luisteren 
naar elkaar.

2  We bieden 
elkaar hulp.

3  We lossen 
problemen 
pratend op.

4 We zijn eerlijk.

5  Iedereen hoort 
erbij.

6  We houden onze 
handen en 
voeten thuis.

 7  We gunnen 
elkaar rust.

8  We zijn 
voorzichtig 
met spullen 
van anderen.

De acht 
gouden regels 
voor kinderen

Kent u de gouden 
regels al? De 

kinderen gaan er 
deze maand mee 

aan de slag

Startgesprekken: leerkracht, ouders en uw kind spreken wensen en verwachtingen uit en maken afspraken

 4 september mag u niet 

missen! Kom allemaal naar 

de  gezamenlijke jaaropening.

Jarig in september

Mariangely Nahr  

Sem Hammadi  

Kubilay Yilmaz  

Alperen Tufan  

Yener Basaran  

Azad Saoudi  

Melatie Ragil  

Razed Benali 

Karina Stramkale  

Douae El Ousrouti  

Ibrahim Sahin  

Nursena Serin  

Maysa el Ousrouti  

Jan Willem de Wit 

Wilt u meer weten over de 

Vreedzame school of wat u er 

thuis mee kan doen?

We organiseren eenchtend voor u.

Eh?...  wij houden de nieuwjaars receptie in september!  Zo leert u aan het begin van het schooljaar andere ouders kennen en de leerkracht van uw kind

Meester Schabergschool is  een Vreedzame school! 
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1  2  3  4

Lezen is belangrijk in de schoolloopbaan en het verdere 
leven van de leerlingen. 
Daarom krijgt de Kinderboekenweek bij ons altijd veel 
aandacht. Meer informatie over ons leesonderwijs vindt u  
in de schoolgids op onze website.
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STUDIEDAG  
De kinderen 
zijn vrij

DAG VAN DE 
LEERKRACHT 

Wintertijd 

Dierendag 

Herfstvakantie Herfstvakantie Herfstvakantie Herfstvakantie Herfstvakantie

Schoolfotograaf

Kinderboekenweek is maar één 

week. Lezen leer je alleen als je 

kilometers maakt: elke dag thuis 

een kwartier lezen of voorlezen 

Notities

Geniet van de herfst in 

de parken, op het strand 

en de kinderboerderij!

Informeer wat er 
allemaal te doen is in 

Den Haag en bij de 

Jeugdhaven, de Kronkel 

en 2Samen.

Jarig in oktober

Elishua Martis  

Sibu in 't Hout  

Stella Rozynska  

Ecrin Yilmaz  

Marwa Kaabouni  

Zaid Jaber  

Rosalina Emanuel

Meesterlijk onderwijs bereiken we door een goede samenwerking tussen ouders en leerkrachten

ziekmelden 
kan via F IEP:  
070-3644622

Notities



VOORTGANGS GESPREK: 
Heeft u uw lijstje al klaar met wat u wilt bespreken?

  ma  di   wo  do  vr  za  zo
November
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VOORTGANGS
GESPREK 

VOORTGANGS
GESPREK 

VOORTGANGS
GESPREK 

VOORTGANGS
GESPREK 

VOORTGANGS
GESPREK 

Jarig in november

Gigi Cecilia 

Emir Sabriev  

Charlotte Heemskerk  

Jill Jankisingh  

Karma Sandouk  

Enes Güllü  

Deyan Jhauw  

Braulio Fernandez Collado  

Sare Güllu  

Oskan Osmanov

●	 	Betrokkenheid en welbevinden 

zijn belangrijk voor de 

ontwikkeling van een kind, als je 

niet lekker in je vel zit kom je 

moeilijk tot leren.

1.  Na de start met de gouden weken 

volgen we het programma van de 

vreedzame school. 

 
De volgende sociaal-emotionele 

vaardigheden komen aan bod. 

●	 	Inzicht in het effect van  je eigen 

gedrag op anderen.

●	 	Inlevingsvermogen: jezelf kunnen 

en willen verplaatsen in anderen.

●	 	Rekening houden met anderen; de 

ander serieus nemen.

●	 	Herkennen van gevoelens.

●	 	Omgaan met gevoelens.

●	 	Controle over jezelf; 

●	 	Conflicten oplossen door win-win 

situaties.
●	 	Meedenken hoe sommige dingen 

in de klas geregeld worden.

	 ●	 	Zelfvertrouwen/ positief 

zelfbeeld versterken.

2.  De leerkrachten observeren de 

kinderen bij de peuters en de 

kleuters met het programma KIJK 

en vanaf groep 3 met het 

programma ZIEN. 

3.  In het voortgangsgesprek wordt 

dit aan de hand van een 

ouderrapportage met u 

besproken.

4.  Kinderen van groep 5-8 vullen 

ook zelf een vragenlijst in, in 

oktober en februari)

MEESTERLIJK ONDERWIJS VAN PEUTER TOT PUBER

Vanaf peuters t/m groep 8 

hebben we coöperatief 

leren ingevoerd

ziekmelden 
kan via F IEP:  
070-3644622



Feesten zijn belangrijk in het leven. Door te feesten leren 
we samen te werken, te vieren en te genieten van iets 
leuks, iets moois of iets wat we bereikt hebben. 
We vullen de feestdagen op een creatieve, muzikale of 
sportieve manier in. 
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SINTERKLAAS 
Middag vrij

MEESTERLIJK ONDERWIJS VAN PEUTER TOT PUBER

Bijna Kerstvakantie!
Middag vrij

KERSTVIERING

Kerstvakantie

EERSTE KERSTDAG

Kerstvakantie Kerstvakantie

TWEEDE KERSTDAG

KerstvakantieKerstvakantie Kerstvakantie

OUDEJAARSAVOND

Kerstvakantie

 

Kerstvakantie

 

Kerstvakantie

 

STUDIEDAG  
De kinderen 
zijn vrij

Kerstvakantie Kerstvakantie

Oh denneboom, oh denneboom 

wat zijn je takken 
wonderschoon...

Zie ginds komt de stoomboot uit Spanje weer aan...

Jarig in december 

Elisha Martis  

Rafael Alava  

Aya Oualhadj  

Valerie Fernandez Collado  

Meryem Sahin  

Leomar Leito  

Georginho Telles  

Mikhaela Hodge

Notities

ziekmelden 
kan via F IEP:  
070-3644622

Tijd om gezellig 
naar de film te 
gaan. Informeer 
wat er allemaal 
te doen is in 
Den Haag en bij 
de Jeugdhaven, 
de Kronkel en 
2Samen. 



Notities
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Kerstvakantie

MEESTERLIJK ONDERWIJS VAN PEUTER TOT PUBER

Kerstvakantie

NIEUWJAARSDAG

Kerstvakantie Kerstvakantie Kerstvakantie Kerstvakantie

Cito toetsperiode Cito toetsperiode

Cito toetsperiode

Cito toetsperiode Cito toetsperiode

Cito toetsperiode

Cito toetsperiode Cito toetsperiode

Cito toetsperiode

Cito toetsperiode

Cito toetsperiodeCito toetsperiode

Cito toetsperiodeCito toetsperiode Cito toetsperiode

PROJECT  
mediacultuur 
Thema "Utopie"

START PROJECT  
mediacultuur 
Thema "Utopie"

PROJECT  
mediacultuur 
Thema "Utopie"

PROJECT  
mediacultuur 
Thema "Utopie"

PROJECT  
mediacultuur 
Thema "Utopie"

PROJECT  
mediacultuur 
Thema "Utopie"

PROJECT  
mediacultuur 
Thema "Utopie"

PROJECT  
mediacultuur 
Thema "Utopie"

PROJECT  
mediacultuur 
Thema "Utopie"

PROJECT  
mediacultuur 
Thema "Utopie"

 2

De cito toetsen zijn een 

middel om de kinderen te 

volgen in hun cognitieve 

ontwikkeling. Maar niet alleen 

de citotoetsen zijn belangrijk Hoe gaan we om met de resultaten van de methode- en 
citotoetsen?
We maken een analyse en bekijken of we de doelen van de 
leerstof hebben behaald. We maken een nieuw plan en 
kinderen kunnen door met leren. daarna plannen we de 
volgende doelen.

Op onze website 
(www.schabergschool.nl) kunt u de ouderfolder 
van CITO lezen, waarin uitgebreid wordt 
beschreven wat u kunt verwachten en hoe u de uitslag kunt lezen. 

Jarig in januari 

Merve Serin  

Elisa Deniz  

Abdiwali Mahamed  

Kyonna Hodge  

Elya Kadakli  

David Beniaminova  

Hajar Rahmouni  

Viraan Birdja ( 

Siya Abdoel  

Eften Al-Shamani  

Ishvan Chedie  

Ozkan Yilmaz 

In de tijd bij ons op school volgen wij de ontwikkeling van uw kind van peuter tot puber 
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Voorjaarsvakantie Voorjaarsvakantie Voorjaarsvakantie Voorjaarsvakantie Voorjaarsvakantie

SAMENWERKINGS
OCHTEND   
Ouders & leerkrachten 
samen in overleg 
STUDIEDAG  
De kinderen zijn vrij

Als we met elkaar 
samenwerken, elkaar 
aanvullen en elkaar versterken in de wijk kunnen we meer en bereiken we veel

Samen met de ouders, samen 

met de kinderen, samen met 

de organisaties in de wijk

Kinderen leren de hele dag door. De ontwikkeling van 
kinderen verloopt evenwichtiger als er samenwerking is 
tussen school en ouders, en tussen school en andere 
organisaties in de buurt. Daarom is onze school een brede 
buurtschool in een Vreedzame wijk 

Notities Notities

Jarig in februari 

Yusuf Ozkan  

Dien Choukoud  

Jay Birdja  

Willyano Simmons  

Alema Massembo  

Ileyda Deniz  

Gabriel Idehen  

Aya Tagmi  

Alishba Khan  

Aysha Khan  

Rishano Ataoellah  

Ruiz Abdoel  

Jilanie Modiwirijo  

Isabelle Zuurmond  

Jaylen Ramkisoen  

Chahid Hammadi  

Moezes van Uden  

Ayse Nayir  

Jeada Geertruida  

Mira Aktas  

Nisanur Yilmaz 

 

Doet uw kind al mee met een activiteit op school, in de Jeugdhaven of bij de BSO 2Samen?

ziekmelden 
kan via F IEP:  
070-3644622
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Rapport 1  
mee naar huis

Rapportavond

COMPLIMENTENDAG 

Zomertijd 

En steeds... merk je dan opeens dat je weer veel 
meer weet!

Rekenen kun je ook 

spelenderwijs thuis 

oefenen. Oefen in de 

winkel, bij het koken, met 

je kilometerteller op de 
fiets...

Rekenen 
In de groepen 1 en 2 leren kinderen spelenderwijs rekenen.
Vanaf groep 3 leren de kinderen rekenen volgens een methode. 
(De Grote Rekendag is op 24 maart).

U wordt uitgenodigd 
voor een rapport-
gesprek met de 
leerkracht.  
Neemt u het rapport 
mee naar school?

Rapportbespreking
U krijgt het rapport 
enkele dagen voor het rapportgesprek mee 
naar huis zodat u samen met uw kind het rapport kan bekijken aan de hand van de volgende vragen:Wat vindt u goed, waar bent u blij mee?

Waar is uw kind trots op?Waar wil u graag meer uitleg over?
Wat heeft uw kind nodig voor de volgende periode?

Jarig in maart 

Divaillo Hodge  

Raydjenso Emers  

Raylano Emers  

Frank Owusu  

Tanem Özkan  

Liam Brouwer  

Moa-Mey Troenopawiro  

Sandro Domingos  

Jaylion Geertruida  

Basima Massembo  

Nassim El Amrani  

Abdirahman Yasin Mahamed  

David Fayah Fayah  

Joseph Fayah Fayah  

Isabella Idehen 

Tamer Sahin

 

Op onze 
website, in de 
schoolgids, 
vindt u meer 
informatie over 
ons reken-
onderwijs. 
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Eindtoets groep 8Eindtoets groep 8Eindtoets groep 8

TWEEDE PAASDAG
De kinderen zijn vrij

Koningsspelen/ 
sportdag

GOEDE VRIJDAG 
De kinderen zijn vrij

PAASFEEST
De kinderen zijn 
's middags vrij

Meivakantie

KONINGSDAG  

Meivakantie Meivakantie Meivakantie Meivakantie

EERSTE PAASDAG

STUDIEDAG  
De kinderen zijn vrij

En dan... is er de 
cito toets voor 

groep 8.

Zo begonnen de kinderen uit 

groep 8 in groep 1 en 2 en 

nu maken ze de eindtoets...

De Koningsspelen: Samen ontbijten om zo de dag goed te beginnen en voldoende energie te hebben om lekker te bewegen. 

Jarig in april 

Sirac Deniz  

Samar Qasem  

Reda Rahmouni  

Hasan Yasin 

Yahya el Mokadmi ( 

Sumeyye Yilmaz  

Jazlyn Bering  

Lina El Hajjami  

Lina Chniti ( 

Alicia van Sichem  

Briana Fernandez Collado   

Huiswerkbegeleiding 

In  groep 7 en groep 8 kunnen de 

kinderen huiswerkbegeleiding 

krijgen na schooltijd. Dit geldt voor 

een periode van 10 weken op 1 dag 

in de week. 

Doel: 
●	 	Kinderen krijgen de gelegenheid 

om in een schoolse maar toch 

ontspannen en veilige omgeving 

hun huiswerk te maken 

●	 	Kinderen leren hoe zij grote 

hoeveelheden huiswerk kunnen 

structureren 
●	 	Kinderen leren hoe zij om kunnen 

gaan met moeilijke opgaven

●	 		Kinderen ervaren succes in het 

maken van hun huiswerk, 

waardoor zij meer 
zelfvertrouwen krijgen

●	 	Kinderen kunnen op langere 

termijn thuis hun huiswerk 

maken met ondersteuning van 

hun ouders

	Wat is het doel van de 

ouderbijeenkomsten?

●	 	Ouders nemen actief deel aan het 

huiswerk van de kinderen

●	 	Ouders weten hoe zij hun kind 

kunnen ondersteunen bij het 

huiswerk, direct en indirect 

●	 		Ouders weten hoe zij hun kind 

thuis een veilige omgeving 

kunnen bieden
●	 	Ouders weten hoe zij hun kind 

kunnen motiveren om goed hun 

best te doen op school

MEESTERLIJK ONDERWIJS VAN PEUTER TOT PUBER

Eindtoets groep 8
De jaren dat uw kind bij ons op school zit volgen wij uw kind op twee manieren: de cognitieve 
ontwikkeling en de sociaal emotionele ontwikkeling.
De toets gegevens en kind kenmerken zoals werkhouding, zelfstandigheid, doorzettingsvermogen, 
de gegevens uit de Entreetoets (groep 7), het Drempelonderzoek en de NIO (groep 8) worden door 
de leerkracht, IB’er en directeur meegenomen in het advies.
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Meivakantie

HEMELVAARTSDAG
De kinderen zijn vrij

TWEEDE 
PINKSTERDAG
De kinderen zijn vrij

KINDEREN VRIJ

Meivakantie

Meivakantie

Meivakantie

Meivakantie

Meivakantie

MeivakantieMeivakantie

EERSTE PINKSTERDAG

Cito toetsperiode

Cito toetsperiode

Cito toetsperiode Cito toetsperiode Cito toetsperiode
NIEUW: 

Pompom, Loeloe en Zoem 

maken heel veel avonturen 

mee. Over het thema leest u 

meer in de themabrief.

In de peuter en kleuter groepen werken we vanuit een thema dat de 
kinderen aanspreekt zoals feest, eten en drinken, gezondheid of de lente. 
De kinderen zijn op deze manier gemotiveerd om tot spelen te komen en 
nieuwe ervaringen op te doen. Ze gaan zelf met dit onderwerp aan de 
slag in de hoeken.

Wij hebben op  school een doorlopende leerlijn van peuters naar kleuters. De overstap naar de basisschool is daardoor minder groot voor de peuters

Moederdag

DODENHERDENKING BEVRIJDINGSDAG

Taalvorming is 
heel belangrijk 
op school maar 
ook thuis. 
Daarom krijgt u 
een themabrief 
mee naar huis 
zodat u weet wat we doen en u het thuis ook kunt 
oefenen. 

Jarig in mei 

Dani Breugom  

Yasmine Parauti  

Maxxwell Somersall  

Eyup Yilmaz  

Muhammed Ali Özkan  

Alexandro Parauti  

Berkay Yildizli  

Hala Zidan



Notities
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SCHOOLREISJE   

Vaderdag

STUDIEDAG       
De kinderen zijn vrij

Cito toetsperiode

Cito toetsperiode

Cito toetsperiode

Cito toetsperiode

Cito toetsperiode

Cito toetsperiode

Cito toetsperiode

Cito toetsperiode

Cito toetsperiode

Cito toetsperiode

Alle kinderen van groep  
1 t/m 8 gaan op schoolreisje!

In juni is er weer het jaarlijkse zomerfeest! Iedereen in de wijk is van harte welkom om dit feest met ons mee te vieren

Leren gebeurt niet alleen op papier maar juist door te 
zien, doen, voelen en beleven. Daarom maken we uitstapjes, 
vlak bij en soms verder weg van de school, in de omgeving 
en de natuur maar ook naar culturele instellingen (musea, 
theaters, bioscoop etc.) en naar de kinderboerderij en 
kindertuinen.

Jarig in juni 

Hans Mina  

Milan Smilyanov 

Asrah Mahamed 

Lorenzo Amier 

Kiyoshi Ruijs  

Atilay Tufan  

Kirsty Woelkens  

Jayden Je  

Lieke Jhauw  

Taner Basaran  

Ibrahim Boukhizzou  

 Nisrin Tagmi  

 Narin Nayir  

 Marlony Nahr  

Voordelen van Coöperatief Leren:

●	 	Meer kinderen zijn 

tegelijkertijd in teams actief.

●	 	Kinderen leren meer door 

onderlinge coaching (twee 

weten meer dan één.)

●	 	De ontwikkeling van sociale 

vaardigheden verloopt heel 

natuurlijk, veelvuldig binnen 

de normale leermomenten.

●	 	De relaties tussen de 

leerlingen verbeteren en 

daarmee ook de goede sfeer in 

de groep.
●	 	De werkvormen motiveren de 

kinderen om met veel plezier 

en inzet aan de slag te gaan.

ziekmelden 
kan via F IEP:  
070-3644622

Soms doen we deze 
uitstapjes met openbaar 
vervoer. Hiervoor hebben 
de leerlingen een 
OV chipkaart nodig.
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Rapport 3  
mee naar huis

Zomervakantie

Eerste dag van de 
zomervakantie

MUSICAL GROEP 8

De zomervakantie 

duurt t/m  
29 augustus.

[Zomervakantie]

'S MIDDAGS VRIJ       

En dan is er al weer het afscheidsfeest van groep 8 met een spetterende musical 
en eindfeest

Het team van de Meester 

Schabergschool wenst alle 

kinderen en hun familie een 

heerlijke zomervakantie toe!  

ICT is niet meer weg te denken uit onze maatschappij en dus ook niet meer uit onze school. 
●	 	De leerkracht geeft 

instructie en gebruikt hierbij een digibord
●	 	Kinderen leren veel 

leerstof te verwerken op een laptop met een 
programma dat hen directe feedback geeft.

●	 	We besteden aandacht aan mediawijsheid
●	 	Kinderen leren informatie op te zoeken, te analyseren en te ordenen

●	 	Kinderen leren te werken met Word: maken van 
werkstukken

●	 	met PowerPoint: maken van presentaties

Vraag naar folders van de 

activiteiten in Den Haag, de 

vakantie activiteiten en 

kampen van de Jeugdhaven!

Verlof buiten de schoolvakanties:
Extra verlof om bijvoorbeeld buiten het drukke seizoen op 
vakantie te gaan of om langer bij familie in het buitenland 
te kunnen blijven is niet mogelijk.
Kijk voor de uitzonderingen en voor meer informatie in de 
schoolgids op de website of op website van leerplicht.

Blijven lezen in de 
vakantie is belangrijk!

Jarig in juli 

Tasnim Kaabouni  

Bobby Demelinne  

Alaa El Khader  

Sada Chniti  

Naoufal El Ghami  

Aisam Kaabouni  

Bayan Qasem  

Oumayma El Ousrouti  

Rami El Qaiti  

Anass El Ousrouti  

Berat Yildiz  

Lorenzo Demelinne  

Dounia van Herwijnen  

Bibi Borgs


