Schoolkalender 2019 - 2020 G.J. van den Brinkschool
week

SEPTEMBER 2019

Deze week:
36 ma

startweek Kanjertraining
2-sep. Eerste schooldag: opening grote plein 8.30-8.45

Deze week:

Hoofdluiscontrole

44 ma 28-okt. Groep 1 t/m 6 is deze dag vrij

di

3-sep.

di

wo

4-sep.

wo 30-okt.

do

5-sep.

do

31-okt.

vr

6-sep.

vr

1-nov.

week

Deze week:
37 ma
di

Hoofdluiscontrole

29-okt.
Leerlingenraadvergadering / Basketbaltoernooi

NOVEMBER 2019

45 ma

4-nov.

9-sep.

di

5-nov. 19.30 MR vergadering

10-sep.

wo

6-nov.

wo 11-sep.

do

7-nov.

do

12-sep. informatieboekje groep

vr

8-nov. Rapport mee

vr

13-sep.
46 ma 11-nov.

Deze week:

Verkiezingsweek leerlingenraad

di

38 ma 16-sep. Schoolfotograaf
di

17-sep.

Schoolfotograaf / Startgesprekken 14.45 - 19.00

do 14-nov. facultatieve rapportgesprekken gr.1-7

wo 18-sep.

Startgesprekken 14.45 - 19.00 / Korfbaltoernooi

vr

do

19-sep. Startgesprekken 14.45 - 19.00

vr

20-sep.

di
di

26-sep. Sportolympiade gr. 6 t/m 8

vr

27-sep.

vr

di

2 okt. t/m 13 okt. Kinderboekenweek

wo

2-okt.

do

3-okt.

vr

4-okt.

Deze week:
41 ma

26-nov. gr.8 voorlopige adviesgesprekken VO

wo 27-nov.

40 ma 30-sep.
1-okt.

22-nov.

48 ma 25-nov. gr.8 voorlopige adviesgesprekken VO

OKTOBER 2019

di

Damtoernooi/ 20.00 Algemene Leden Vergadering

do 21-nov.

Ontruimingsoefening / Leerlingenraadvergadering

do

Deze week:

19-nov.

wo 20-nov.

24-sep. 19.30 MR vergadering

wo 25-sep.

15-nov.

47 ma 18-nov.

39 ma 23-sep.

week

12-nov. facultatieve rapportgesprekken gr.1-7

wo 13-nov. facultatieve rapportgesprekken gr.1-7

do 28-nov.
vr
week

DECEMBER 2019

49 ma

2 okt. t/m 13 okt. Kinderboekenweek
7-okt.

29-nov.
2-dec.

di

3-dec.

wo

4-dec.

do

5-dec. Sinterklaasviering

vr

6-dec.

gr.7+8 start: 09.00 / Groep 1 t/m 6 is deze dag vrij

di

8-okt.

wo

9-okt.

do

10-okt.

di

vr

11-okt.

wo 11-dec. Leerlingenraadvergadering

42 ma 14-okt.
di

50 ma

9-dec.
10-dec.

do

12-dec.

vr

13-dec.

15-okt.

wo 16-okt.

51 ma 16-dec.

do

17-okt.

di

vr

18-okt.

wo 18-dec.

1 Herfstvakantie ma.21-10 t/m vr.25-10-2019

17-dec. Groep 1 t/m 6 is deze dag vrij

do

19-dec. Kerstviering

vr

20-dec. Tot 12.00 naar school

52 Kerstvakantie ma.23-12 t/m vr. 27-12-2019
1 Kerstvakantie ma.30-12-2019 t/m vr. 03-01-2020

week

JANUARI 2020

Deze week:

week

Hoofdluiscontrole

MAART 2020

Deze week:

6-jan.

di

7-jan.

di

3-mrt. Rapportgesprekken gr.1-7 14.45 - 19.00

wo

8-jan.

wo

4-mrt. Rapportgesprekken gr.1-7 14.45 - 19.00

do

9-jan.

do

5-mrt. Rapportgesprekken gr.1-7 14.45 - 19.00

vr

10-jan.

vr

6-mrt.

Deze week:

10 ma

Hoofdluiscontrole

2 ma

zaterdag 18 januari: Schaaktoernooi

11 ma

3 ma 13-jan.

di

2-mrt.

9-mrt.
10-mrt.

di

14-jan. 19.30 MR vergadering

wo 11-mrt. Leerlingenraadvergadering

wo

15-jan.

do 12-mrt.

do

16-jan.

vr

vr

17-jan.

13-mrt.

12 ma 16-mrt.
Deze week:

22 jan. t/m 1 feb.

Nationale voorleesdagen

di

4 ma 20-jan.
di

21-jan.

do 19-mrt. Kangoeroewedstrijd (rekenen)

wo

22-jan.

vr

do

23-jan. Voorleesmiddag

vr

24-jan.

Deze week:

20-mrt.

13 ma 23-mrt.
di
22 jan. t/m 1 feb.

Nationale voorleesdagen

24-mrt.

wo 25-mrt. Grote rekendag

5 ma 27-jan.

week

17-mrt.

wo 18-mrt.

do 26-mrt.

di

28-jan.

vr

wo

29-jan. Leerlingenraadvergadering

do

30-jan.

vr

31-jan.

di

FEBRUARI 2020

wo

1-apr.

week

27-mrt.

APRIL 2020

14 ma 30-mrt.
31-mrt. Schoolvoetbal

6 ma

3-feb.

do

2-apr. gr.7 Theoretisch verkeersexamen

di

4-feb.

vr

3-apr. gr.7 Praktisch verkeersexamen

wo

5-feb.

do

6-feb.

vr

7-feb.

7 ma 10-feb. Gr.8 adviesgesprekken VO
di

11-feb. Gr.8 adviesgesprekken VO

15 ma

6-apr.

di

7-apr. Schoolvoetbal / 19.30 MR vergadering

wo

8-apr.

do
vr

9-apr. Paasontbijt en eggdrop (paasviering)
10-apr. Goede Vrijdag

wo 12-feb.
do

13-feb.

vr

14-feb.

16 ma 13-apr. Tweede Paasdag
di

14-apr. Schoolvoetbal

wo 15-apr. gr.8 Centrale eindtoets
8 ma 17-feb.
di

18-feb. Groep 1 t/m 6 is deze dag vrij

do

16-apr. gr.8 Centrale eindtoets

vr

17-apr. gr.8 Centrale eindtoets

wo 19-feb. Volleybaltoernooi
do

20-feb.

vr

21-feb. Rapport mee

9 Voorjaarsvakantie: ma.24-02 t/m vr. 28-02-2020

17 ma 20-apr.
di

21-apr. Schoolvoetbal

wo 22-apr. Leerlingenraadvergadering
do

23-apr. Meesters- en Juffendag

vr

24-apr. Groep 1 t/m 6 is deze dag vrij

opening grote plein 8.30-9.00

18 Meivakantie ma. 27-04 t/m vr. 01-05-2020
19 Meivakantie ma. 04-05 t/m vr. 08-05-2020

week

MEI 2020

Deze week:

week

Hoofdluiscontrole

20 ma 11-mei
di

JULI 2020

27 ma 29-jun.
di

12-mei

wo

1-jul. facultatieve rapportgesprekken gr.1-7

wo 13-mei Schoolreisje groep 6 & 7

do

2-jul. facultatieve rapportgesprekken gr.1-7

do

14-mei

vr

3-jul.

vr

15-mei
28 ma

Deze week:

Entreetoets groep 7

21 ma 18-mei

6-jul.

di

7-jul.

wo

8-jul.

19-mei Schoolreisje groep t/m 5

do

9-jul. Eindfeest 16.00 - 19.00

wo 20-mei Groep 1 t/m 6 is deze dag vrij

vr

di
do

21-mei Hemelvaart

vr

22-mei Hemelvaart

Deze week:

Entreetoets groep 7

22 ma 25-mei
di

26-mei

wo 27-mei Schoolkamp gr. 8

week

30-jun. facultatieve rapportgesprekken gr.1-7

do

28-mei Schoolkamp gr. 8

vr

29-mei Schoolkamp gr. 8

JUNI 2020

23 ma

1-jun. Tweede Pinksterdag

di

2-jun. 19.30 MR vergadering

wo

3-jun.

do

4-jun.

vr

5-jun.

24 ma
di

8-jun.
9-jun.

wo 10-jun.
do

11-jun.

vr

12-jun.

25 ma 15-jun.
di

16-jun.

wo 17-jun. Leerlingenraadvergadering
do

18-jun.

vr

19-jun.

26 ma 22-jun.
di

23-jun.

wo 24-jun. 20.00 Algemene Leden Vergadering
do

25-jun.

vr

26-jun. Rapport mee

29 ma

10-jul. School start om 9.00
13-jul. Doorschuiven naar nieuwe klas

di

14-jul.

wo

15-jul. Musical en afscheidsavond groep 8

do

16-jul.

vr

17-jul. Groep 1 t/m 8 is deze dag vrij

Zomervakantie ma. 20-07 t/m vr. 28-08-2020

Planning IPC thema's
Groep 1/2A, 1/2B en 1/2C
Datum

Thema

02-09 t/m 16-07
De kleutergroepen werken met een eigen themaplanning die gebaseerd
is op de structuur van IPC. De thema's worden in de nieuwsbrieven per
kleutergroep aan de ouders bekend gemaakt.
Groep 3 en groep 4
Datum

Thema

02-09 t/m 06-09 Kanjerthema: kanjerschool
09-09 t/m 18-10 We zijn wat we eten
28-10 t/m 22-11 De verhalen die mensen vertellen
13-01 t/m 21-02 Speelgoed
11-05 t/m 10-07 Dag en nacht
Groep 5 en groep 6
Datum

Thema

02-09 t/m 06-09

Kanjerthema: kanjerschool
Zij maakten het verschil
Chocolade
Red de wereld
Ontdekkingsreizigers en avonturiers
Groep 7 en groep 8
Datum

Thema

02-09 t/m 06-09
07-10 t/m 15-11
18-11 t/m 17-12
27-01 t/m 27-03
30-03 t/m 24-04
11-05 t/m 19-06
11-05 t/m 19-06

Kanjerthema: kanjerschool
De wijde wereld
Nederland Waterland
Op de kermis
Voortrekkers van verandering
Gevoelens (groep 7)
Opgroeien (groep 8)

Opm.
Wanneer exact en hoe de afsluiting van een IPC thema plaatsvindt wordt per groep van te voren
bekend gemaakt. Tijdens de afsluiting van een IPC thema zijn er onder andere optredens van de
leerlingen. Meestal is er tijdens een IPC afsluiting een 'Open Huis', waarbij u van harte welkom bent.

Opm.
Als u een thema u aanspreekt en u bent in de gelegenheid om hierover een gastles te geven dan bent
u van harte welkom. Neemt u dan gerust contact op met de leraar.

Schooljaar 2019 - 2020

Omschrijving IPC thema's groep 3 en groep 4
We zijn wat we eten
Voeding speelt een vitale rol in de geschiedenis en cultuur van de hele wereld, omdat eten
essentieel is om te leven. Door te leren over de verschillende soorten en hoeveelheden
voedsel ons lichaam nodig heeft kunnen we gezonder eten en langer genieten van ons leven.
De verhalen die mensen vertellen
Veel van de verhalen die we vandaag de dag horen, worden beïnvloed door de verhalen die
zijn doorgegeven door de eeuwen heen. Door het bestuderen van oude verhalen, zoals
mythen en legenden, kunnen ook wij verhalenvertellers, schrijvers en toneelspelers worden
van onze eigen verhalen om mensen te vermaken vandaag en later.
Speelgoed
Speelgoed is er in vele soorten en maten. Maar alles is ontworpen om ons plezier te geven
en nieuwe dingen te leren. Nieuwe bewegingen die we kunnen maken en onze verbeelding
te de vrije loop te laten gaan
Dag en nacht
Als er geen licht, zou er geen leven op onze planeet. Licht helpt planten groeien, het
verwarmt de planeet, en het stelt ons in staat om te zien van al het moois om ons heen
Omschrijving IPC thema's groep 5 en groep 6
Zij maakten het verschil
Sommige mensen hebben de wereld zo veranderd dat hun invloed op ons leven nog steeds
kan worden gevoeld vandaag de dag. Van wetenschappers tot sporters, van politici tot
muzikanten, van alle achtergronden, landen, rassen en religies zijn er mensen die met hun
ideeën of acties veel hebben betekend voor anderen. We gaan leren over belangrijke
mensen die ons leven hebben veranderd op een bepaalde manier.
Chocolade
Zou het niet geweldig zijn als chocolade groeide aan bomen? Nou, dat doet het! Zou het niet
geweldig zijn als ik zei dat we wat chocolade gingen maken? Nou, dat gaan we! En we gaan
nog meer verbazingwekkende dingen over chocolade te leren ...
Red de wereld
Regenwouden bedekten ooit 20% van de oppervlakte van onze wereld. Nu is dat slechts 5%.
Elke seconde wordt een gebied zo groot als een voetbalveld vernietigd. Sommige
wetenschappers geloven dat als we onze regenwouden verliezen, we onze hele planeet in
gevaar brengen. Wat kunnen we helpen het regenwoud te redden?
Ontdekkingsreizigers en avonturiers
Hoe jij ervan plekjes te ontdekken? Misschien ben je wel een ontdekkingsreiziger!
Dat zijn mensen die de aarde rondreizen op zoek naar nieuwe plekken of dingen waarvan we
nog niet wisten dat ze bestonden. Ontdekken is spannend en soms zelfs een beetje eng. Durf
jij mee te doen?

Omschrijving IPC thema's groep 7 en groep 8
De wijde wereld
In een tijd waarin vervoer en communicatie de wereld verbindt op meer manieren dan ooit
tevoren, is wat we kopen en consumeren van grote invloed op het leven van mensen over de
hele wereld. Ieder van ons heeft een verantwoordelijkheid in de samenlevingen waarvan wij
deel uitmaken - om elkaars cultuur en behoeften te respecteren, om elkaar te steunen en
ervoor te zorgen dat we samen kunnen leven: lokaal nationaal en mondiaal.
Nederland Waterland
Wie het over Nederland heeft, zegt water.Onze grote vijand, maar ook onze grote vriend.
Met krachtige rivieren die door ons land stromen en de Noordzee en de Waddenzee. Waar is
toch die Zuiderzee gebleven? Maar ook drinkwater en waterstanden beïnvloeden ons land
elke dag.
Op de kermis
We weten allemaal dat kermisattracties zijn ontworpen ons sensatie, angst, spanning en het
onverwachte te laten ervaren. Maar hoe werken deze ritten? Hoe versnellen en vertragen ze
op de juiste momenten. Deze geheimen zullen duidelijk worden als we meer leren over de
wetenschap achter energie, krachten, geluid en licht.
Onze plaats in de ruimte
We weten dat als we kijken naar de hemel dat we de zon zullen zien en de maan en de
sterren. We nemen ze voor lief. Maar waarom zijn ze er? Wat doen ze? Hoe zijn ze van
invloed op de Aarde? Als ruimte ontdekkingsreizigers kunnen we meer te weten komen over
ons zonnestelsel en de diepere geheimen van het universum. Welkom in de wereld van de
astronomie!
Voortrekkers van verandering
We weten allemaal dat kermisattracties zijn ontworpen ons sensatie, angst, spanning en het
onverwachte te laten ervaren. Maar hoe werken deze ritten? Hoe versnellen en vertragen ze
op de juiste momenten. Deze geheimen zullen duidelijk worden als we meer leren over de
wetenschap achter energie, krachten, geluid en licht.Op een dag zal je het recht om te
stemmen krijgen - om te beslissen wie ons land zal leiden. Wat ga je doen met je stem?
Welke partij of leider zou jij kiezen? Welke problemen zou krijgen jouw aandacht? Politiek
gaat over het nemen van een actieve rol keuzes voor de toekomst, om onze levens en die
van anderen te verbeteren.
Gevoelens (groep 7)
Onze gevoelens zijn ingewikkeld en veranderen continu. Soms hebben we het gevoel dat we
‘op de top van de wereld’ staan, maar op andere momenten voelen we ons verdrietig zonder
echt te begrijpen waarom. De manier waarop we ons voelen beinvloedt ons gedrag en het
gedrag van de mensen om ons heen. We gaan om leren waarom we verschillende gevoelens
hebben en of dieren ook gevoelens hebben.
Opgroeien (groep 8)
Als we opgroeien, verandert ons lichaam. Hoe moeten we ons lichaam en de veranderingen,
zowel aan de binnenkant en de buitenkant, begrijpen als we ons willen voorbereiden op
volwassenheid

