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Niemand is zoals jij



Opvang en onderwijs van 2 tot 13 jaar
Beste betrokkenen van Kindcentrum De Notenbalk,

De jaarkalender van ons kindcentrum is er voor u. Met (buitenschoolse) activiteiten op 
datum, vakanties, actuele lesroosters en contactmomenten heeft u alles overzichtelijk 
bij de hand. Naast actuele informatie leest u over ons aanbod, de 
achtergronden ervan en over onze samenwerkende partners. 
Meer uitgebreide informatie over ons kindcentrum en  
‘PIT kinderopvang & onderwijs’, vindt u terug in onze 
informatiegids op de website: 
www.notenbalk-zwijndrecht.nl/informatiegids

Kindcentrum De Notenbalk – een kindcentrum van PIT 
kinderopvang & onderwijs – is een kernpartner binnen de ‘Brede 
School Heer Oudelands Ambacht’ samen met basisschool Develhoek en 
kinderopvangorganisatie ‘Yes!’. Uw kind mag zich bij ons begrepen, gewaardeerd en 
veilig voelen en zich volledig ontplooien dankzij doordacht basisonderwijs en 
kinderopvang. 

‘Niemand is zoals jij!’ is niet voor niks onze slogan; wij willen daarmee uitdrukken dat wij 
er alles aan doen om uw kind met zijn unieke talenten, eigenschappen en 
mogelijkheden te begeleiden in deze belangrijke levensjaren.

Namens het team van De Notenbalk,

Marit Saarloos, directeur Onderwijs en Kinderopvang
Bianca Koenraadt, teamleider leeftijdsgroep 2 tot 7 jaar
Desiree Snel, teamleider leeftijdsgroep 7 tot 13 jaar

Waarden Kindcentrum De Notenbalk

• Wij werken vanuit Christelijke waarden. 
• Wij combineren persoonlijke aandacht voor de kinderen en 

aandacht voor elkaar in onderlinge verbondenheid. 
• Wij bieden kinderen een veilige omgeving waarin zij met plezier 

kunnen leren en ontwikkelen. 
• Wij leren kinderen om de wereld om zich heen te onderzoeken 

en kritische denkers te worden. 
• Wij waarderen dat iedereen verschillend is en dat dit het  

leven verrijkt. 
• Wij onderzoeken met de kinderen hun interesses en talenten. 
• Wij stimuleren kinderen om keuzes te leren maken. 
• Wij bieden een doorgaande lijn in spelen, leren en ontwikkelen 

van 2 – 13 jaar. 
• Wij moedigen de kinderen aan om op een positieve manier bij te 

dragen aan de wereld om hen heen.

Meer informatie
is te vinden in de

I-gids
op onze website



Opvang en onderwijs van 2 tot 13 jaar

De Do-re-mini’s
Do-re-mini’s op kc De Notenbalk geeft peuters de mogelijkheid om spelenderwijs en 
soepel de stap naar de kleutergroep te laten nemen. Als Do-re-mini kunnen de peuters 
niet alleen spelenderwijs vertrouwd raken met ons kc en ons onderwijs, maar ook zijn 
of haar talenten naar behoefte ontwikkelen. Dit is mogelijk omdat wij op De Notenbalk 
als één team werken vanuit één pedagogische en educatieve visie voor de kinderen van 
2 tot 13 jaar. Vanuit onze passie voor kinderen en met persoonlijke aandacht voor ieder 
kind maken wij ons motto ‘Niemand is zoals jij’ waar. 

Uitdagende activiteiten 
Peuters rond de drie jaar en zes maanden zijn, zijn in de onderwijsweken iedere 
woensdag van 08:30 uur tot 12:30 uur van harte welkom bij de Do-re-mini’s. Peuters 
kunnen spelenderwijs wennen aan ons onderwijs, maar kunnen ook zijn of haar 
talenten optimaal ontplooien. Wij besteden uitgebreid aandacht aan de specifieke 
ontwikkelbehoefte van de peuter(s) met uitdagende activiteiten op het gebied van 
zingen, spelen, grasduinen in onze natuurtuin, voorlezen, bewegen, knutselen en taal-, 
reken- of wereldoriëntatie in de kring. 

Samen pret maken op onze peuterspeelgroep 

Wij werken met gekoppelde dagdelen om te voldoen aan het ontwikkelrecht van uw kind en een doorgaande ontwikkellijn te creëren. Deze gekoppelde dagdelen zijn  
maandag/donderdag en dinsdag/vrijdag, van 08.30 tot 12.30 uur. De peuters kunnen gebracht worden tussen 08.20 en 08.30 uur. De peuters lunchen gezamenlijk met onze 
pedagogisch medewerkers. 

Wij kijken wat nodig is om de talenten van uw kind spelenderwijs te kunnen ontwikkelen, onder andere met de methode Uk & Puk. Uk & Puk draait om actief spelen en ontdekken, 
dit is ook wat peuters het liefste doen. De activiteiten stimuleren de spraak- en taalvaardigheid, sociaal-emotionele vaardigheden, motorische en zintuiglijke vaardigheden en geven 
de eerste rekenprikkels. Dit alles gaat heel geleidelijk, op speelse wijze; onderzoekend spelen. Zo bereiden wij uw kind op een speelse manier voor op het basisonderwijs. Bovendien 
werken onze pedagogisch medewerkers en de leerkrachten van groep 1 en 2 nauw samen om het spel- en leeraanbod zo goed mogelijk af te stemmen. Ook De Vreedzame School, 
welke wij in het hele kc gebruiken, begint in onze peuterspeelgroep. De thema’s van Uk & Puk laten wij aansluiten op de thema’s van de groep 1 t/m 8 van de De Noordwijkse 
Methode. Ook wordt er op een speelse manier kennis gemaakt met Engels bij de peuters, waarmee in de kleutergroepen verder wordt gegaan. 

Buitenspelen is ook iets wat wij iedere dag doen bij ons op de groep, wij kunnen gebruik maken van onze geweldige natuurtuin en het plein met o.a. de zandbak. 

Wij vinden het belangrijk dat wij samenwerken met u als ouder en zullen dus ook regelmatig een gesprekje hebben over de ontwikkeling van uw peuter, ook zijn er regelmatig 
activiteiten waarbij u van harte welkom zijn. 

Onderzoeken en ontdekken 
De Do-re-mini’s staan onder leiding van een vaste, vertrouwde pedagogisch 
medewerker. Zij trekken een gedeelte van de woensdagochtend gezamenlijk met de 
kleuters op. Net als bij de kleuters en de ander groepen van ons kc gebruiken wij De 
Noordwijkse Methode en de daaraan gekoppelde thema’s. Hierin staan zelf aan de slag 
gaan, samen proberen, onderzoeken en experimenteren centraal. Een plezier dat de 
kinderen zo met elkaar hebben! 
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Formeel en informeel leren 
Kinderen leren voortdurend nieuwe dingen, tijdens het contact met vrienden of 
vriendinnen, tijdens het buitenspelen of tijdens andere activiteiten; informeel leren. Op 
het kc wordt een combinatie van formeel leren in de onderwijstijd en informeel leren 
gedurende BSO-tijd aangeboden. De pedagogisch medewerkers zorgen voor de BSO-
kinderen voor een doorgaande lijn. Dit doen zij door aan te sluiten bij de thema’s die 
het kc aanbiedt. 

Activiteiten 
De pedagogisch medewerkers combineren de methodiek Doenkids met De 
Noordwijkse Methode. De Noordwijkse Methode is een methodiek die werkt van uit 
een thema, tien weken lang wordt er gewerkt vanuit een thema. Dit thema sluit aan bij 
het kc. Zelf verzonnen activiteiten en activiteiten vanuit Doenkids worden gekoppeld 
aan het desbetreffende thema. U kunt u hierbij denken aan activiteiten die te maken 
hebben met sport & spel, ontdekkend leren, proefjes, techniek, natuur, muziek, drama, 
media en beeldende vorming. 

Onze VSO en BSO

Van maandag t/m vrijdag kunnen kinderen gebruikmaken van voorschoolse opvang. De voorschoolse opvang opent om 07.30 uur. Eventueel kan er gebruik maakt worden van de 
vervroegde voorschoolse opvang vanaf 07.00 uur. 

Wij vinden het belangrijk dat de buitenschoolse opvang voor de kinderen zo leuk en uitdagend mogelijk is en gericht is op informeel leren en ontspanning. Onze enthousiaste 
pedagogisch medewerkers doen er alles aan om uw kind(eren) een gezellige en stimulerende tijd te bezorgen, voor en na onderwijstijd en in de vakanties. Zodra het onderwijs er  
’s middags op zit, gaan de kinderen eerst naar buiten. Vervolgens gaan wij gezamenlijk fruit eten en wat drinken en praten wij met elkaar over wat er is gebeurd op school of over 
andere zaken die de kinderen op dat moment bezighouden. Verder bespreken wij wat er die middag te doen is. De kinderen kunnen meedoen aan het activiteitenprogramma, maar 
lekker even niets doen mag natuurlijk ook. Onze pedagogisch medewerkers bieden altijd minimaal één, maar bij voorkeur twee activiteiten aan; het liefst ook één voor buiten.

Bijzondere activiteiten 
Buiten de reguliere activiteiten, organiseren wij nog allerlei bijzondere activiteiten op 
het gebied van spel, sport, natuur, kunst, cultuur en techniek. Deze activiteiten zijn 
gratis en worden verzorgd door een externe deskundige of door een van onze eigen 
professionals. Daarnaast kunnen kinderen hun zwemdiploma halen op onze zwem-
BSO in samenwerking met zwembad De Hoge Devel. 

Kinderparticipatie 
Kinderparticipatie betekent dat kinderen een stem hebben in allerlei zaken die hen 
direct aangaan. Bijvoorbeeld: het programma, de inrichting en de regels en afspraken. 
Kinderen krijgen op de BSO de mogelijkheid om mee te denken en ook de mogelijkheid 
om betrokken te zijn bij de uitvoering van hun ideeën. De pedagogisch medewerkers 
steunen de kinderen hierbij. Onder kinderparticipatie verstaan wij: 
• Samen denken
• Samen beslissen
• Allemaal meedoen
• Samen verantwoordelijk zijn
Kinderparticipatie vinden wij belangrijk item en willen wij graag stimuleren.

Meer weten over PIT kinderopvang? 
Voor meer informatie kunt u kijken op www.pit-ko.nl en  
www.facebook.com/PIT.kinderopvang.onderwijs. 



RekenDoelen
Dit onderwijsjaar gaan wij werken met RekenDoelen. RekenDoelen is een nieuwe 
rekenmethode die gebaseerd is op de nieuwste didactische inzichten en nieuwste 
rekenmodellen. Wij hebben voor deze methode gekozen, omdat RekenDoelen als basis 
een set leerlijnen met leerdoelen heeft die op elkaar voortbouwen. Wij zijn ervan 
overtuigd dat wij met de keuze voor deze methode nog beter bij de onderwijsbehoeften 
van de kinderen van het kindcentrum kunnen aansluiten. Dit omdat er meer ruimte is 
voor instructie, herhaling, verdieping. De kinderen blijven de verwerking van de 
instructie, zoals zij gewend zijn, op een Chromebook met het Snappet uitvoeren. De 
Chromebooks blijven eigendom van kc De Notenbalk. Met behulp van de nieuwe 
rekenmethode willen wij een nog beter balans voor de kinderen zoeken tussen digitaal 
werken, schriftelijk werken en in een circuit vorm werken. 

Snappet
Snappet is een adaptief onderwijsplatform. De voordelen hiervan zijn dat de kinderen 
direct feedback ontvangen over de gemaakte opdrachten, de opdrachten adaptief 
worden aangeboden (de lessen zijn gebaseerd op leerdoelen, het kennisniveau van de 
kinderen en de vaardigheden die zij moeten leren) en de leerkrachten hebben tijdens 
de les direct zicht op de voortgang van zowel het individuele kind als de groep.
Komend onderwijsjaar willen wij een nog beter balans voor de kinderen zoeken tussen 
digitaal werken, schriftelijk werken en in een circuit vorm werken. 

De Notenbalk in beweging! 
Op het kc hebben wij met het beweegplan ‘De Notenbalk in beweging!’ het doel gesteld 
om de kinderen niet langer dan 45 minuten achter elkaar stil te laten zitten. Na iedere 
45 minuten zorgen wij in de groepen voor inspirerende beweegtussendoortjes en 
uitdagende vormen van bewegend leren. Hiervoor gebruiken wij bijvoorbeeld 
rekenmatten, Energizer of estafettevormen. Naast ontspanning en plezier dragen de 
bewegingsmomenten ook bij aan de cognitieve ontwikkeling van kinderen. Het gaat 
hier om beweging in combinatie met automatiserings- en herhalingsopdrachten vanuit 
de kernvakken, zoals taal of rekenen.

De Vreedzame School en mediatoren
Al een aantal jaar werken wij met plezier met ‘De Vreedzame School’ als methode voor 
de sociaal-emotionele ontwikkeling. De school en klas worden gezien als leef-
gemeenschap waarin kinderen zich verder kunnen ontwikkelen. Kinderen voelen zich 
gezien, gehoord en krijgen een stem binnen de gemeenschap. Wij zien dat de 
groepssfeer en algehele sfeer op ons kindcentrum zijn verbeterd. Jaarlijks worden 
kinderen opgeleid tot mediator. Dit zijn kinderen die in gesprek kunnen gaan met 
andere kinderen wanneer er conflicten zijn die om hulp vragen om tot een oplossing te 
komen. De leerkrachten zijn hierbij altijd supervisor. 

Christelijk kindcentrum de Notenbalk in ontwikkeling! 

Als team van kc De Notenbalk willen wij blijven leren en op de hoogte zijn van de laatste onderwijsontwikkelingen. Dit is inherent aan ons vak. Wij handelen vanuit het belang van 
onze leerlingen. Wat past bij hen en hoe kunnen wij ons aanbod (nog beter) op hun ontwikkeling laten aansluiten? Via de koffieochtenden houden wij u op de hoogte van 
ontwikkelingen rondom ons kindcentrum.

Onderstaand een weergave van de ontwikkelingen die komend onderwijsjaar actueel zijn:

Opvang en onderwijs van 2 tot 13 jaar



Natuurtuin met watertafel
Al enkele jaren heeft ons kindcentrum een natuurtuin, grenzend aan ons gebouw.  
Voor een deel is dit een natuurlijke speeltuin waar kinderen heerlijk kunnen spelen, 
klauteren en ontdekken. Er staan zaaibakken waarin groenten en fruit wordt gekweekt. 
Soms wordt er spontaan een activiteit bedacht: het maken van pompoensoep 
bijvoorbeeld of het verkopen van worteltjes en bietjes voor een goed doel. Samen met 
enkele ouders wordt het groot onderhoud gedaan. Inmiddels hebben wij in de tuin ook 
de beschikking over een grote watertafel waarin proefjes en experimenten gedaan 
kunnen worden, al naar gelang de leeftijd van de kinderen.

Ontdekken lezen, luisteren en kijken
Onze begrijpend lezen lessen willen wij aankomend onderwijsjaar anders vorm gaan 
geven. Er is landelijk steeds meer kritiek op de effectiviteit van begrijpend lezen en we 
merken ook vaak dat onze leerlingen er weinig plezier aan beleven. Wij gaan daarom 
werken met onderzoekend lezen, luisteren en kijken. 

Bij de methodiek van onderzoekend lezen, kijken en luisteren hebben de kinderen een 
tekst, filmpje, afbeelding of verhaal nodig om opdrachten te kunnen maken. Deze 
methodiek is meer gericht op verdieping en verbreding van de inhoud dan puur op 
leesstrategieën. We kunnen de teksten, filmpjes, verhalen en afbeeldingen ook 
regelmatig koppelen aan de thema’s in de ateliers van DNM. Hierdoor gaan de 
onderwerpen meer leven voor de kinderen en verwachten we dat ze meer 
leesmotivatie krijgen.

Er zal veel aandacht zijn voor kijk-, luister-, schrijf- en mondelinge taalopdrachten naast 
een breed aanbod van andere werkvormen. In de onderbouw luisteren kinderen wel  
3 keer naar een verhaal, met steeds een andere opdracht. Daarnaast maken we ook 
veel gebruik van kijkplaten, recepten, verlanglijstjes en/of gedichten.
 
In de bovenbouw lezen we teksten en/of verhalen lezen (recepten, bijsluiters, 
interviews, social-media post en/ of instructies) in deze methodiek vaak wel 3 keer, met 
steeds een andere opdracht. Hierdoor kunnen kinderen teksten en woordenschat 
spelenderwijs goed inoefenen en hopen en verwachten wij de leesvaardigheid van de 
kinderen goed te stimuleren. 
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De Noordwijkse Methode
Ook dit schooljaar staat de invulling van De Noordwijkse Methode als speerpunt op het 
programma. Het doel van de Noordwijkse Methode is om kinderen en leerkrachten te 
laten schitteren met hun eigen talenten, zodat ze van daaruit een positieve bijdrage 
kunnen leveren aan de wereld om hen heen. Om dit doel te verwezenlijken streeft ‘De 
Noordwijkse Methode’ ernaar om kinderen een basis te bieden waarmee ze de rest van 
hun leven alles kunnen blijven leren aansluitend op hun vermogens en wensen.  

De Noordwijkse Methode onderscheidt hierbij drie elementen:
•  Kennis: 

“Ik heb basiskennis en een brede algemene ontwikkeling” 
taal en rekenen als toegangssleutel, kennis als vaardigheid

•  Inzicht: 
“Ik weet wie ik ben, wat ik kan en wat ik wil” 
leren nadenken over jezelf, reflecteren, verbanden leggen

•  Vaardigheden: 
“Hoe pas ik mijn kennis en inzicht toe op mijn leven, mijn leren en de omgang met de 
wereld om mij heen” 
leervaardigheden, persoonlijke en sociale vaardigheden

De Noordwijkse Methode in de praktijk
Gedurende een periode van ongeveer tien weken staat een thema centraal voor de 
gehele school. Hierdoor leren de kinderen hoe alles met elkaar samenhangt, kunnen ze 
nieuwe kennis beter onthouden en vindt er meer verdieping en verbreding van hun 
kennis plaats. Alle leerkrachten van het kc specialiseren zich in één vak, bijvoorbeeld 
geschiedenis of ICT. Op maandag- en woensdagmiddag krijgen de kinderen geen 
geschiedenis van hun eigen juf of meester, maar van een juf of meester die 

gespecialiseerd is in dat vak. Gedurende het thema 
doorlopen alle kinderen vanaf groep 3 alle vakken. Dit 
onderwijsjaar behandelen wij de volgende thema’s: 
tropisch regenwoud, de ruimte, reisbureau de wereld. 

Op vrijdagmiddag gaan de kinderen uit verschillende 
groepen met elkaar werken aan keuzeprojecten. Zo 
kunnen ze zich verdiepen in vakken of projecten die 
hun directe belangstelling hebben. De buitenwereld 
wordt actief betrokken bij de atelierlessen in de vorm 
van gastlessen en excursies. Waar mogelijk wordt een 
koppeling gemaakt naar actualiteiten.

‘Denkbubbels’ 
De Denkbubbels zijn onderdeel van het 
‘Fundamenteel Leer Model’. Leerkrachten ontwerpen 
binnen dit model hun lessen. De kinderen passen 
denkstrategieën toe om de nieuwe kennis te verwerken. Voor het aanleren van deze 
vaardigheden worden ‘Denkbubbels’ gebruikt. Zo leren kinderen vanaf jonge leeftijd 
denkvaardigheden aan, waarmee ze kritische denkers kunnen word: ,leren 
onderzoeken: klopt de informatie, hoe weet ik dat? Verbanden leggen: waar heeft dit 
nog meer mee te maken? Perspectief nemen: hoe kijkt iemand anders hier tegenaan? 
Waarde bepaling: is dit belangrijk en waarom en voor wie? Persoonlijke relevantie: wat 
heeft dit onderwerp met mijzelf te maken en met de actualiteit? 

En de peuters & kleuters?
De kleuters doen ook mee met de thema’s. Op deze manier worden de kleuters 
betrokken bij de rest van de groepen. Zij krijgen daarnaast een lesaanbod binnen eigen 
thema’s. Er komt meer diepgang en differentiatie in de onderwerpen die zij behandelen 
en er is meer aandacht voor verschillende vakgebieden. Vakken als geschiedenis, 
aardrijkskunde en kunst krijgen ze op hun eigen niveau. 

Meer informatie over De Noordwijkse Methode: https://noordwijksemethode.nl

De Noordwijkse Methode

Denkbubbels
Hoe weet 
ik dat de 

informatie 
klopt?

I s het een fe it of een 
mening? Hoe weet ik 

of het waar is?
Is er bewijs?

Zou ik er net 
zo over denken 

als ik iemand 
anders was?

Als ik ergens anders 
woonde? A ls ik in een 
andere tijd leefde?

Wat heeft 
het met mijzelf 

te maken?
Wat v ind ik ervan? Wat
betekent d it voor de 

actua l ite iten, mijn land, 
mijn dorp, 

mijn fami l ie?

Hoe zou 
het anders 

kunnen?
Welke op loss ingen zou 
ik a l lemaal kunnen 
bedenken? Hoe zou 
ik wi l len dat het

zou zijn?

Waar heeft 
het nog meer 
mee te maken? 

Waar kan het bijhoren? 
Welke kenmerken passen 

hierbij? Wat is de 
oorzaak en wat

het gevo lg?

Is het 
belangrijk?

Voor wie is het 
belangr ijk?

Waarom is het 
belangr ijk?

Waar gaat
het over?
Wat heb ik ge lezen,

gehoord of gez ien?

Hoe zou ik het

samenvatten?

 c De Noordwijkse Methode
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De Notenbalkdag

Bijzondere activiteiten
Schoolfotograaf
Woensdag 31 augustus komt de schoolfotograaf. De schoolfotograaf komt deze dag 
voor alle kinderen van ons kindcentrum. U ontvangt hier tijdig meer informatie over. 

Schoolreis 
Vrijdag 16 september gaan de groepen 3 t/m 8 op schoolreis. Groep 3/4 gaan naar 
Dippie Doe en groep 5 t/m 8 gaat naar de Efteling. Een leuke en gezellige dag waarop  
wij elkaar ook op een andere manier (beter) leren kennen. Groep 1/2 a, groep 1/2 b en 
groep 2 gaan op vrijdag 16 september naar Speeltuin West.  
Nadere informatie over de organisatie volgt. 

Kinderboekenweek
Van 5 oktober t/m 14 oktober wordt er in ons kindcentrum aandacht besteed aan de 
Kinderboekenweek. Dit jaar is het thema ‘Gi-Ga-Groen’. Welke activiteiten er zijn, 
houden wij nog even geheim. U ontvangt hier tijdig meer informatie over.

Sinterklaasfeest
Het Sinterklaasfeest wordt gevierd op maandag 5 december. De groepen 1 t/m 8 
hebben deze dag gewoon onderwijs tot 14:00 uur. Komt u Sinterklaas en zijn pieten ook 
verwelkomen op deze dag? Wij doen dit gezamenlijk als de onderwijstijd begint.  
Nadere informatie volgt.

Kerstfeest
Het kerstfeest vieren wij op donderdag 22 december. Dit jaar vieren wij het kerstfeest 
met de kinderen in de kerk. Als ouder bent u tijdens de viering welkom op 22 december. 
U ontvangt hier een aparte uitnodiging voor. 

Nieuwjaarsreceptie
Een goede gewoonte is de klassennieuwjaarsreceptie, deze wordt door de leerkracht en 
de kinderen georganiseerd in de klas van uw kind. Op vrijdag 13 januari wordt u 
uitgenodigd in de klas van uw kind om samen met de klas te proosten op het  
nieuwe jaar. 

Paasmaaltijd
De donderdag vóór Goede Vrijdag, vieren wij het Paasfeest in ons kindcentrum met een 
Paasmaaltijd. Dit jaar is dat op donderdag 6 april. Wilt u uw kind(eren) deze dag een 
bordje met bestek meegeven? De maaltijd wordt verzorgd door onze ouderraad. 

De Notenbalkdag
De juffen en meesters vieren hun verjaardag 
gezamenlijk. Deze dag noemen wij de Notenbalkdag. 
Het programma blijft een goed bewaard geheim, de 
datum uiteraard niet. De Notenbalkdag is op 
maandag 19 juni. 

Bedankochtend 
Gedurende het onderwijsjaar zijn er veel activiteiten 
waarbij ouders ons in ondersteunen. Hier zijn wij 
hen dankbaar voor. Alleen met de inzet van team en 
de ouders maak je een school. De bedankochtend 
staat dit schooljaar op dinsdag 4 juli op de agenda. 
Zien wij u dan (weer)?



Sportactiviteiten
Koningsspelen 
Bij De Notenbalk vieren wij de Koningsspelen met sport- en spelactiviteiten. Afhankelijk 
van wat er in de gemeente Zwijndrecht gebeurt, is dit met het hele kindcentrum of met 
een gedeelte ervan, terwijl groep 5 t/m 8 elders feest heeft. De Koningsspelen zijn dit 
jaar op vrijdag 21 april 2023.

Verkerkloop
Elk jaar doen wij mee aan de Verkerkloop. Deelname is vrijwillig. De loop is op 
woensdag 10 mei ‘s avonds. Komt u de kinderen ook weer aanmoedigen? 

 (zie voor meer informatie ook onze website)

Schoolkorfbal- en schoolvoetbaltoernooi
Elk jaar wordt begin juni een schoolkorfbaltoernooi georganiseerd. Jongens en meisjes 
uit de groepen 3 t/m 8 kunnen zich hiervoor opgeven. Vooraf wordt getraind. Dit is 
altijd na schooltijd en als het mogelijk is op een korfbalveld onder leiding van een 
korfbalvrijwilliger. Verdere informatie volgt nog.

Een jaarlijks terugkerend evenement is ook het voetbaltoernooi voor de basisscholen. 
Christelijk kindcentrum De Notenbalk doet hieraan mee met leerlingen uit  
groep 5 t/m 8. Het toernooi vindt vaak plaats op een middag in april, de finales worden 
apart gespeeld op de vrijdagavond in dezelfde week als het toernooi. U ontvangt op tijd 
de betreffende informatie. 

Sportdagen
Ieder jaar wordt aan het einde van het schooljaar door de vakleerkrachten gymnastiek 
van de gemeente Zwijndrecht sportdagen georganiseerd voor de leerlingen van de 
groepen 5, 6, 7 en 8. Deze sportdag wordt gehouden rondom het Develpark. Er wordt 
gebruikgemaakt van de sporthal, het zwembad en de velden van het Develsteincollege. 

Verkerkloop



Communicatie
Kinderraad 
Kinderen uit de groepen 5 t/m 8 komen één keer in de zes weken bij elkaar. Zij 
vertegenwoordigen hun groep en de BSO. Allerlei schoolse- en groepszaken worden 
besproken met de directeur en/of de teamleider. Daarna vindt er een terugkoppeling 
naar de groep, team en ouders plaats. Kinderen mogen eigen punten op de agenda 
zetten of ze worden gevraagd mee te denken over plannen voor het kindcentrum.

Contacten met ouders
Goede contacten met de ouders vinden wij heel belangrijk. U bent altijd welkom voor 
een gesprek. Als u een vraag heeft, laat u het ons alstublieft weten. Soms kan een 
kleinigheid aanleiding zijn voor grote misverstanden. De deur staat voor u open! 

Kennismaking nieuwe ouder(s)/verzorger(s)
Met ouders van nieuwe en toekomstige leerlingen voor ons onderwijs of kinderopvang 
voert onze directeur en/of teamleider, een kennismakingsgesprek. Als uw kind eenmaal 
aangemeld is, volgt er een kennismakingsgesprek met u en de groepsleerkracht of 
pedagogisch medewerker. 

Contactmomenten waarin wij u in ieder geval verwachten te ontmoeten (data en 
tijden vindt u in deze kalender):

•  Informatieavond
Een interactieve bijeenkomst die u een indruk geeft hoe wij op kindcentrum De 
Notenbalk werken met De Noordwijkse Methode. 

•  Kennismakingsgesprekken
In plaats van een eerste rapport met cijfers gaan wij in het begin van het onderwijsjaar 
graag in gesprek met u over het welbevinden van uw kind(eren). Aan de hand van een 
korte vragenlijst heeft de leerkracht van uw kind samen met u als ouder(s) een 
kennismakingsgesprek. En vanaf groep 4 sluit ook uw zoon/dochter aan bij dit gesprek.

•  Groei-gesprekken
Nadat het eerste rapport is meegegeven aan de kinderen volgt er samen met u en uw 
kind een groei-gesprek (groep 4 t/m 8). Tijdens het groei-gesprek bespreken wij met 
elkaar de groei van uw kind. Dit is het moment van de leerling om te laten zien waar hij/
zij trots op is, waar hij/zij in wil groeien en hoe wij daarbij kunnen ondersteunen. Tijdens 
dit gesprek worden ook de resultaten doorgenomen, maar ook de sociaal/emotionele 
ontwikkeling van uw kind. Daarnaast vernemen wij graag van u of er nog vragen zijn 
n.a.v. het rapport. 
Met de ouders van de kinderen van groep 1 t/m 3 bespreken samen met de leerkracht 
de groei, het rapport en de ontwikkeling het kind. 

•  Adviesgesprekken
Eind groep 7 krijgen de kinderen van de leerkracht(en) – in samenspraak met onze IB – 
een voorlopig advies voor het voortgezet onderwijs. Begin groep 8 volgt hierbij een 
tweede voorlopig advies. Bij het tweede gesprek wordt niet alleen gekeken naar de 
Cito-toetsen maar ook voor een groot gedeelte naar de werkhouding van uw kind. 
Medio groep 8 volgt er, na de laatste Cito-toets, een laatste adviesgesprek waarbij de 
M8-Citotoetsen worden meegenomen in het definitieve schooladvies. Bij dit gesprek 
worden ouders en kind uitgenodigd.

Meer informatie
is te vinden in de

I-gids
op onze website



Communicatie
Communicatiemiddelen
Op diverse manieren houden wij u op de hoogte van ontwikkelingen en situaties rondom ons kindcentrum. Wij doen dit via onderstaande kanalen:

•  Jaarkalender 
Aan het begin van ieder onderwijsjaar geven wij deze jaarkalender uit. De jaarkalender 
is als gedrukt exemplaar voor ieder gezin beschikbaar.

•  Informatiegids
De informatiegids is digitaal te lezen via onze website. Hierin kunt u veel informatie 
vinden op allerlei gebieden: www.notenbalk-zwijndrecht.nl/informatiegids

•  Konnect 
Door middel van communicatie met Konnect willen wij u nog meer betrekken bij het 
onderwijs van uw kind. Konnect is een veilig afgeschermde omgeving wat ons de 
mogelijkheid biedt om nieuws en foto’s uit de groepen met u te delen. Konnect is niet 
alleen via internet op de computer, maar ook beschikbaar als handige app voor uw 
mobiel of tablet. Elk leerjaar is afgeschermd, waardoor u alleen berichten, nieuws of 
foto’s ontvangt van het leerjaar waar uw kind(eren) in zit. 

•  Social media
Via Twitter kunt u berichtjes volgen van ons kindcentrum. Ook heeft de school een 
Facebook- en een Instagramaccount. Ons Facebook- en een Instagramaccount zijn 
bedoeld om u met een foto en/of video en korte berichten te laten zien wat er zoal in en 
rondom ons kindcentrum gebeurt. Wij waarderen uw reacties daarop. Deel de 
berichten gerust in uw eigen netwerk. Het delen van foto’s en filmpjes is met de AVG-
wet lastiger geworden. Wij hopen op uw begrip daarvoor.

•  Huisbezoek
Als er aanleiding is voor een huisbezoek, dan wordt dit met u en de leerkracht 
afgestemd. U kunt het ook zelf aangeven als u behoefte heeft aan een huisbezoek van 
de leerkracht. Wij maken dan graag een afspraak.

Meer informatie
is te vinden in de

I-gids
op onze website



Ouderhulp
Ouderhulp 
Op allerlei gebied kunnen wij hulp van ouders gebruiken, zowel voor de groep als voor 
het hele kindcentrum. Het kan bijvoorbeeld gaan om het schoonmaken van materialen 
thuis, het assisteren bij een feest of de begeleiding bij een uitstapje. Aan het begin van 
het schooljaar wordt er door de ouderraad middels een uitvraag om hulpouders 
gevraagd voor de verschillende activiteiten. Wilt u zich naderhand apart opgeven voor 
hulp bij een activiteit? Mailt u dan gerust naar or@notenbalk-zwijndrecht.nl 

Ouderraad (OR)
Ons kindcentrum heeft een ouderraad. Deze ouderraad assisteert bij allerlei 
activiteiten rondom het kindcentrum en behartigt de belangen van alle ouders.  
De ouderraad is er namens en voor u. 

Samenstelling ouderraad:
Shanita George (voorzitter)
Felice Bezemer
Jennifer Widdowson
Anna van Hulst-Hoekstra
Shanna Rusthoven-Groenemeijer 
Kim van der Wall
Mirjam Valk
Saskia Boonstoppert- Tijhuis
 

Kindcentrumraad
Op de kindcentra van PIT is per locatie een kindcentrumraad (kc-raad), waarin ouders 
van kinderopvang en onderwijs samen gebruik maken van hun instemmings-, advies- 
en/of initiatiefrecht. Ook in ons kindcentrum zijn zowel ouders als personeelsleden 
vanuit onderwijs en kinderopvang vertegenwoordigd. 
De vergaderingen van de kc-raad zijn in de regel openbaar. Heeft u een vraag aan onze 
kindcentrumraad? kcr@notenbalk-zwijndrecht.nl

Samenstelling Kindcentrumraad
Namens de ouders:  Namens het personeel: 
Esther Dresscher  Marieke Mudde (onderwijs) 
Rianne Imandt Helen de Vos (onderwijs)
Anne de Pater  Rosanna Pauw (kinderopvang) 
 

Meer informatieis te vinden in deI-gids
op onze website



Bestuur en overige adressen
Bestuur en overige adressen 
Bestuurskantoor PIT kinderopvang & onderwijs
Dr. Plesmanstraat 22, 3331 KH  Zwijndrecht
Postbus 325, 3330 AH Zwijndrecht
Tel. 078-820 00 10
info@pit-ko.nl 
www.pit-ko.nl
KvK 63771969

Openingstijden
maandag t/m vrijdag van 07.30 - 16.30 uur

Inspecteur Primair Onderwijs
info@owinsp.nl
www.onderwijsinspectie.nl
Vragen over onderwijs: 0800-8051 (gratis)

Vertrouwensinspecteur ongewenste intimiteiten
Meldpunt vertrouwensinspecteurs: 
0900-1113111 (lokaal tarief)

Aandachtsfunctionaris vanuit het bestuur
Zie de website van PIT kinderopvang & onderwijs: www.pit-ko.nl

Landelijke klachtencommissie
Onderwijsgeschillen
Postbus 85191, 3508 AD Utrecht
Tel. 030 - 280 9590
info@onderwijsgeschillen.nl
www.onderwijsgeschillen.nl

Kikkers vangen



De Bibliotheek op School
Leren lezen = leuk
Leren lezen begint op school. Maar óók in de bibliotheek. Met de Bibliotheek op School 
komen onderwijs en de bibliotheek samen. Wij bundelen onze krachten om kinderen te 
stimuleren meer te lezen, maar ook om ze te leren beter en verstandiger om te gaan 
met internet en sociale media. Dit gaat makkelijker als het ook nog eens superleuk is! 
Daarom is bibliotheekconsulent Karin Theunissen maandelijks te vinden in Christelijk 
Kindcentrum De Notenbalk. Karin zet zich in voor het vergroten van het leesplezier en 
de mediawijsheid van kinderen. Wij gaan met haar op Biebexpeditie, Theaterlezen, ze 
vertelt over de nieuwste boeken in onze schoolbibliotheek en stelt collecties samen die 
aansluiten bij de thema’s van de Noordwijkse methode. 

Uiteraard doen wij ook mee met de landelijke leesfeesten, zoals de Kinderboekenweek 
en de Nationale Voorleesdagen. 

Daarnaast begeleidt Karin de peuterspeelzaal van het Kindcentrum bij hun overgang 
naar Boekstart in de Kinderopvanglocatie. Door daar al in te zetten op (voor)
leesbevordering wordt er een doorgaande lijn gevormd met het basisonderwijs voor 
wat betreft het stimuleren van leesplezier.
 
AanZet voor volwassenen
Leesplezier en mediawijsheid is natuurlijk niet alleen leuk voor kinderen (gratis tot  
18 jaar). Daarom is de Bibliotheek AanZet er ook voor volwassenen. Als lid heeft u 
toegang tot een enorme collectie met zowel papieren als digitale boeken. Ook kunt u 
meedoen aan bijzondere activiteiten en interessante online cursussen. 

Kijk op www.debibliotheekaanzet.nl voor het totale aanbod. Of loop eens binnen in 
onze vestiging in Walburg of ons nieuwe zelf-servicepunt in wijkcentrum Kubiek. 

Vragen?
Wilt u meer weten over wat de Bibliotheek AanZet te bieden heeft? Onze collega’s in 
Walburg en Karin helpen u graag verder.

Openingstijden*
Vestiging Walburg: maandag 13.00 – 17.00 uur
 dinsdag 9.30 – 20.30 uur
 woensdag 9.30 – 17.00 uur
 donderdag 13.00 – 20.30 uur
 vrijdag 9.30 – 17.00 uur
 zaterdag 10.00 – 16.00 uur
* Raadpleeg voor de actuele openingstijden onze website.

Zelf-servicepunt Kubiek, Zwaluwstraat 1, Zwijndrecht:
Tijdens de openingsuren van het wijkcentrum; zie hiervoor onderstaande website.
Elke dinsdag- en donderdagmiddag is er iemand van AanZet aanwezig tussen
14.00 en 17.00uur.

Over ons
Met 13 bibliotheken, 13 servicepunten en 4 afhaalpunten is de Bibliotheek AanZet er 
voor iedereen. Wij zijn een plek om te ontspannen, kennis op te doen en te delen. 
Ontdek de wereld om uw heen en ontmoet anderen. 

Contactgegevens 
Telefoon:  088 - 2425081
E-mail:  zwijndrecht@debibliotheekaanzet.nl 
Website:  www.debibliotheekaanzet.nl



Toppie

Wie is Toppie? 
Toppie bestaat uit sport- en cultuurcoaches voor brede scholen in het basisonderwijs. 
Een brede school is een school die kiest voor een brede maatschappelijk functie en 
verzorgt meer dan alleen onderwijs. Dit doen wij vaak in samenwerking met meerdere 
basisscholen en partijen in de wijk die zich inzetten voor ontwikkeling kinderen. Wij 
vinden het belangrijk dat kinderen in een gezonde omgeving leven en spelen, daarom is 
Toppie ook ambassadeur op Gezond Gewicht (JOGG). 

Wij verzorgen het sport- en cultuurprogramma in Zwijndrecht en Heerjansdam en laten 
kinderen op een laagdrempelige manier hiermee kennismaken. Ook sitmuleren en 
helpen wij kinderen te ontdekken wat zij leuk vinden, waar hun talent ligt en 
ontwikkelen dit verder. Wij geven ieder kind een kans om het best inzichzelf naar boven 
te halen. Via de sport- en cultuurcoaches komen kinderen in contact met verschillende 
sporten en kunstvormen tijdens schooltijd, welke zij ook bij de lokale vereningingen en 
organisaties kunnen beoefenen. 

De sport- en cultuurcoaches verzorgen ook activiteiten buiten schooltijd, denk 
bijvoorbeeld aan Outdoor Fit & Fun en zelfverdediging of strip en games tekenen, 
theater, dans- en muzieklessen. 

Ook sluiten wij aan bij het netwerk van sport en cultuurvereningingen en organiseren 
wij verschillende evenementen. Denk aan de jaarlijkse Sporthuldiging, de Zwijndrechtse 
Koningsspelen, de Culture Run en het Toppie festijn. 

Waarom Toppie? 
De gemeente wil alle kinderen al jong vertrouwd maken met sport en cultuur. 
Dagelijkse beweging is belangrijk voor hun gezondheid. Cultuur stimuleert de 
ontwikkeling van kinderen op meerdere manieren. Daarom organiseren de sport- en 
cultuurcoaches activiteiten voor kinderen van 2 t/m 12 jaar. 

Toppie activiteiten Christelijk kindcentrum de Notenbalk
Christelijk kindcentrum de Notenbalk maakt deel uit van de brede school Heer 
Oudelands Ambacht en werkt hierin samen met basisschool de Develhoek. Toppie 
organiseert het gehele schooljaar voor de brede school activiteiten na schooltijd. Deze 
vindt u terug in deze kalender, onderaan iedere maand. Tevens biedt Toppie in 
samenwerking met verschillende sportverenigingen extra sportlessen aan. Deze extra 
sportles wordt eenmaal per maand op een donderdag aan de verschillende groepen 
gegeven. Op deze wijze maken de kinderen op een leuke manier kennis met 
verschillende sporten. 
De kinderen gaan onder begeleiding van de leerkracht naar de gymzaal aan de 
Duivenvoorde. Gymkleding en schoeisel is hierbij gewenst.

Meer weten en digitaal aanmelden
Alle informatie van Toppie is vanaf de start van het schooljaar terug te vinden op de 
nieuwe site. De aanmeldingsprocedure voor het opgeven van activiteiten zal dit 
schooljaar anders verlopen. De informatie hierover zal zo spoedig mogelijk gedeeld 
worden via de nieuwe website: zwijndrecht.doemeemettoppie.nl 

Wij hopen jullie dit schooljaar met veel plezier te mogen ontvangen tijdens  
onze activiteiten.

Team Toppie
 



Niemand is zoals jij

Kalender
2022- 2023



Directie
Mw. M. Saarloos, directeur onderwijs en kinderopvang (juf Marit) 
Mw. B. Koenraadt, teamleider 0 tot 7 jaar (juf Bianca)
Mw. D. Snel, teamleider 7 tot 13 jaar (juf Desiree)

Intern begeleider 
Corrie Crezee 

Administratief medewerkster
Carla Verschoor

Vakleerkracht gymnastiek 
Iris Versteeg

Onderwijsassistenten
Dorien van Hattem  Elizabet Steketee
Seth Simon  Wendy Noordermeer
Sabrina Jongenotter

Peuterspeelgroep 
Rosanna Pauw
Wilma de Vlaming 
Maartje Baas

Do-re-mini’s vrijwilliger
Sabrina Jongenotter
Marja Voorbergen

Buitenschoolse opvang 
Rosanna Pauw  Melanie Collee
Wilma de Vlaming  Maartje Baas
Joy Stortenbeker 

Gastvrouw
Marja Voorbergen 

Activiteiten coördinator
Wendy Noordermeer

Het team
Groepsindeling onderwijs 

Groep 1/2a
Maaike de Rooij
Yvonne Schop

Groep 1/2b
Lia van Slooten
Helen de Vos

Groep 2/3
Daniëlle Ruijgrok 
Rina van Halem

Groep 4
Rik Steenbergen

Groep 5/6
Marieke Mudde
Desiree Snel

Groep 7
Gabry Rijkhoek
Seth Simon

Groep 8 
Bob Hoorweg
Annet Grochla 



Vakanties, vrije dagen, les- en gymrooster
*Coronamaatregelen*
Vanwege de coronamaatregelen kunnen roosters en activiteiten er anders 
uitzien dan we gewend zijn en we hieronder omschrijven. Houdt u onze website 
en nieuwsbrieven in de gaten voor de laatste ontwikkelingen en maatregelen.

Lesrooster
Wij hanteren een continurooster met vijf gelijke dagen van maandag t/m vrijdag van 
08:30 tot 14:00 uur. De kinderen lunchen in de klas met de leerkracht. Rond de lunch 
hebben de kinderen een kwartier pauze, die waar mogelijk buiten wordt doorgebracht. 

De schooldeur wordt ’s morgens om 08:20 uur geopend. Tien minuten voordat de 
lessen beginnen. Ouders van de kleutergroepen kunnen hun kinderen dan naar hun 
eigen lokaal brengen. Wij verzoeken u om ervoor te zorgen dat uw kind op tijd op het 
kindcentrum is. Gaat uw kind alleen naar school? Stuur uw kind dan niet te vroeg. Op het 
plein en voor de hoofdingang is toezicht vanaf een kwartier voordat de lessen beginnen.

Het lokaal van de PSG gaat om 08:30 uur open, ouder(s)/verzorger(s) van de peuters 
maken gebruik van de ingang van het gebouw op het schoolplein. De PSG is op 
maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. 

Gymrooster
De lessen worden op dinsdag gegeven door vakleerkracht Iris Versteeg. De lessen op 
vrijdagen worden gegeven door de leerkrachten zelf. De gymzaal bevindt zich naast ons 
kindcentrum; locatie Bazuin. 

Dinsdag  Vrijdag
 08:30 – 09:15 uur groep 2/3  08:30 – 09:15 uur groep 5/6
 10:00 – 10:45 uur groep 4  09:15 – 10:00 uur groep 4
 10:45 – 11:30 uur groep 5/6  10:00 – 10:45 uur groep 7
 11:30 – 12:15 uur groep 7  10:45 – 11:30 uur groep 2/3
 12:15 – 13:00 uur  groep 8  11:30 – 12:15 uur groep 8

Vakanties*
Herfstvakantie  22 oktober t/m 30 oktober 2022
Kerstvakantie  24 december 2022 t/m 8 januari 2023
Voorjaarsvakantie  25 februari t/m 5 maart 2023
Paasvakantie  7 april t/m 10 april 2023
Meivakantie  22 april t/m 7 mei 2023
Hemelvaartweekend  18 mei t/m 21 mei 2023 
Pinksterweekend 27 mei t/m 29 mei 2023
Zomervakantie  8 juli t/m 20 augustus 2023

Studie- en administratiedagen* (alle leerlingen vrij)
- 9 september 2022 
- 23 september 2022 
- 17 november 2022
- 10 februari 2023
- 11 april 2023
- 26 juni 2023

Calamiteitendagen* (alle leerlingen onder voorbehoud vrij)
De calamiteitendagen zijn dagen die de kinderen vrij zijn. Echter, in het geval van een 
calamiteit (denk bijv. aan een kapotte kachel o.i.d) waardoor het kindcentrum niet open 
zou kunnen gaan, worden deze dagen ingezet als lesdagen ter compensatie. Wanneer 
wij vóór 1 mei 2023 deze dagen niet hebben gebruikt, zijn de leerlingen op de volgende 
data vrij:
- 7 juli 

*   Tijdens vakanties en de christelijke feestdagen kan de VSO en BSO op locatie Doerak: 
Moermond 55 te Zwijndrecht zijn. Tijdens studiedagen, administratiedagen en 
calamiteiten dagen is de VSO en BSO open op De Notenbalk.

Meer informatie
is te vinden in de

I-gids
op onze website
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Kijk voor de Naschoolse activiteiten op de website van Toppie: zwijndrecht.doemeemettoppie.nl/activiteiten. Hier staan de sport en 

cultuur activiteiten voor groepen 1 t/m 8, die voor ons kindcentrum georganiseerd worden. 

Ook op onze website www.notenbalk-zwijndrecht.nl houden we u op de hoogte van de actuele activiteiten.

Naschoolse activiteiten

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag
Augustus 2022

3 4 5 6 7

8

1

9

2

10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31 Notities:

Zomervakantie
BSO geopend

Zomervakantie
BSO geopend

Zomervakantie
BSO geopend

Eerste  
onderwijsdag

09:00 uur 
Hoofdluiscontrole

Schoolfotograaf

Zomervakantie
BSO geopend

Zomervakantie
BSO geopend

Zomervakantie
BSO geopend

Zomervakantie
BSO geopend

Zomervakantie
BSO geopend

Zomervakantie
BSO geopend

Zomervakantie
BSO geopend

Zomervakantie
BSO geopend

Zomervakantie
BSO geopend

Zomervakantie
BSO geopend

Zomervakantie
BSO geopend

Zomervakantie
BSO geopend

Zomer- 
vakantie

Zomer- 
vakantie

Zomer- 
vakantie

Zomer- 
vakantie

Zomer- 
vakantie

Zomer- 
vakantie

Bazuinstraat 26
3335 DD Zwijndrecht
T 078 - 820 00 18
info@notenbalk-zwijndrecht.nl
www.notenbalk-zwijndrecht.nl
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Kijk voor de Naschoolse activiteiten op de website van Toppie: zwijndrecht.doemeemettoppie.nl/activiteiten. Hier staan de sport en 

cultuur activiteiten voor groepen 1 t/m 8, die voor ons kindcentrum georganiseerd worden. 

Ook op onze website www.notenbalk-zwijndrecht.nl houden we u op de hoogte van de actuele activiteiten.

Naschoolse activiteiten

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag
3 4

5

Notities:

6 7 8

1

9

2

10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30

September 2022

Kennismakingsgesprekken met ouders en kinderen: 
12 t/m 22 september.

19:30 uur 
Veiligheidscommissie

Startweek DNM 
Thema 1

Start Kennismakings-
gesprekken 
19:30 uur  

Ouderraad

Studiedag 
(alle leerlingen vrij)

BSO geopend 

20:00 uur 
Kindcentrumraad

08:30 uur  
Ouder en kind  
ochtend PSG 

09:00 uur  
Kinderraad

Studiedag 
(alle leerlingen vrij)

BSO geopend 

19:30 uur 
Informatieavond  
De Noordwijkse  
Methode (DNM)

Schoolreis 
groep 3 t/m 8

Speeltuin West  
groep 1/2 

Bazuinstraat 26
3335 DD Zwijndrecht
T 078 - 820 00 18
info@notenbalk-zwijndrecht.nl
www.notenbalk-zwijndrecht.nl
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Kijk voor de Naschoolse activiteiten op de website van Toppie: zwijndrecht.doemeemettoppie.nl/activiteiten. Hier staan de sport en 

cultuur activiteiten voor groepen 1 t/m 8, die voor ons kindcentrum georganiseerd worden. 

Ook op onze website www.notenbalk-zwijndrecht.nl houden we u op de hoogte van de actuele activiteiten.

Naschoolse activiteiten

Oktober 2022
Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag

Notities:

3 4 5 6 7 8

1

9

2

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

31

Start 
Kinderboekenweek 

‘Gi-ga-groen’!
08:30 uur 

Koffieochtend 

Einde  
kinderboekenweek

08:30 uur  
Ouder en kind  
ochtend PSG 

19:30 uur 
Informatieavond  

ouders van groep 8

Herfstvakantie
BSO geopend

Herfstvakantie
BSO geopend

Herfstvakantie
BSO geopend

Herfstvakantie
BSO geopend

Herfstvakantie
BSO geopend

Herfst- 
vakantie

Herfst- 
vakantie

Herfst- 
vakantie

Herfst- 
vakantie

11:30 uur  
Ouder en kind  
ochtend PSG 

Kinderboekenweek: 5 t/m 14 oktober.

Bazuinstraat 26
3335 DD Zwijndrecht
T 078 - 820 00 18
info@notenbalk-zwijndrecht.nl
www.notenbalk-zwijndrecht.nl



44

45

46

47

48

Kijk voor de Naschoolse activiteiten op de website van Toppie: zwijndrecht.doemeemettoppie.nl/activiteiten. Hier staan de sport en 

cultuur activiteiten voor groepen 1 t/m 8, die voor ons kindcentrum georganiseerd worden. 

Ook op onze website www.notenbalk-zwijndrecht.nl houden we u op de hoogte van de actuele activiteiten.

Naschoolse activiteiten

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag
3 4 5 6

7 8

1

9

2

10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30

November 2022

Notities:

19:00 uur  
Sint knutselavond 

Start 
Oudergesprekken 

facultatief

9:00 uur 
Kinderraad

09:00 uur  
Hoofdluiscontrole

Studiedag 
(alle leerlingen vrij)

BSO geopend

Start 
Week van  

mediawijsheid

Einde 
Week van  

mediawijsheid

Week van de mediawijsheid 4 t/m 11 november.  
Oudergesprekken facultatief 23 november t/m 2 december. Bazuinstraat 26

3335 DD Zwijndrecht
T 078 - 820 00 18
info@notenbalk-zwijndrecht.nl
www.notenbalk-zwijndrecht.nl



48

49

50

51

52

Kijk voor de Naschoolse activiteiten op de website van Toppie: zwijndrecht.doemeemettoppie.nl/activiteiten. Hier staan de sport en 

cultuur activiteiten voor groepen 1 t/m 8, die voor ons kindcentrum georganiseerd worden. 

Ook op onze website www.notenbalk-zwijndrecht.nl houden we u op de hoogte van de actuele activiteiten.

Naschoolse activiteiten

December 2022
Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag

3 4

5 6 7 8

1

9

2

10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31

Notities:

Kerststukken  
maken

Kerstviering 
in de kerk

Kerst- 
vakantie

Kerst- 
vakantie

Eerste 
Kerstdag

Kerst- 
vakantie

Kerstvakantie
BSO geopend

Kerstvakantie
BSO geopend

Kerstvakantie
BSO geopend

Tweede Kerstdag
Kerstvakantie

Kerstvakantie
BSO geopend

Einde 
Oudergesprekken 

facultatief

Sinterklaasfeest 

19:30 uur  
Ouderraad 

Oudergesprekken facultatief: 23 november t/m 2 december.
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52

1

2

3

4

5

Kijk voor de Naschoolse activiteiten op de website van Toppie: zwijndrecht.doemeemettoppie.nl/activiteiten. Hier staan de sport en 

cultuur activiteiten voor groepen 1 t/m 8, die voor ons kindcentrum georganiseerd worden. 

Ook op onze website www.notenbalk-zwijndrecht.nl houden we u op de hoogte van de actuele activiteiten.

Naschoolse activiteiten

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag

Januari 2023
Notities:

3 4 5 6 7 8

1

9

2

10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30 31

Nieuwjaars- 
dag

Kerst- 
vakantie

Kerst- 
vakantie

Kerst- 
vakantie

13:30 uur 
Nieuwjaarsreceptie 
ouders en kinderen

9:00 uur 
Hoofdluiscontrole

20:00 uur  
Kindcentrumraad

8:30 uur 
Koffieochtend

Startweek DNM 
Thema 2

Start  
CITO-toetsen

CITO-toetsen: 16 januari t/m 3 februari. 

Kerstvakantie
BSO geopend

Kerstvakantie
BSO geopend

Kerstvakantie
BSO geopend

Kerstvakantie
BSO geopend

Kerstvakantie
BSO geopend

Bazuinstraat 26
3335 DD Zwijndrecht
T 078 - 820 00 18
info@notenbalk-zwijndrecht.nl
www.notenbalk-zwijndrecht.nl



6

5

7

8

9

Kijk voor de Naschoolse activiteiten op de website van Toppie: zwijndrecht.doemeemettoppie.nl/activiteiten. Hier staan de sport en 

cultuur activiteiten voor groepen 1 t/m 8, die voor ons kindcentrum georganiseerd worden. 

Ook op onze website www.notenbalk-zwijndrecht.nl houden we u op de hoogte van de actuele activiteiten.

Naschoolse activiteiten

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag
3 4 5

6 7 8

1

9

2

10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28

Februari 2023

Notities:

Notities:

Start  
Rapportgesprekken Rapportgesprekken Rapportgesprekken Rapportgesprekken Laatste 

Rapportgesprekken

Eerste rapport

19:00 uur  
Ouderavond 
Lentekriebels 

Studiedag 
(alle leerlingen vrij)

BSO geopend 

Voorjaars- 
vakantie

Voorjaars- 
vakantie

Laatste  
CITO-toetsen

Voorjaarsvakantie
BSO geopend

Voorjaarsvakantie
BSO geopend

9:00 uur 
Kinderraad

Cito-toetsen: 16 januari t/m 3 februari. 
Rapportgesprekken: 20 t/m 24 februari.

Bazuinstraat 26
3335 DD Zwijndrecht
T 078 - 820 00 18
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9

10

11

12

13

Kijk voor de Naschoolse activiteiten op de website van Toppie: zwijndrecht.doemeemettoppie.nl/activiteiten. Hier staan de sport en 

cultuur activiteiten voor groepen 1 t/m 8, die voor ons kindcentrum georganiseerd worden. 

Ook op onze website www.notenbalk-zwijndrecht.nl houden we u op de hoogte van de actuele activiteiten.

Naschoolse activiteiten

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag
3 4 5

6 7 8

1

9

2

10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31

Maart 2023

Notities:

09:00 uur 
Hoofdluiscontrole

20:00 uur 
Kindcentrumraad

08:30 uur 
Ouder en kind  

ouders PSG

11:30 uur 
Ouder en kind  

ouders PSG
Verkeersexamen 
groep 8 (theorie)

11:30 uur 
Ouder en kind  

ouders PSG

08:30 uur 
Koffieochtend 

09:00 uur 
Kinderraad

Voorjaars- 
vakantie

Voorjaars- 
vakantie

Voorjaarsvakantie
BSO geopend

Voorjaarsvakantie
BSO geopend

Voorjaarsvakantie
BSO geopend

Bazuinstraat 26
3335 DD Zwijndrecht
T 078 - 820 00 18
info@notenbalk-zwijndrecht.nl
www.notenbalk-zwijndrecht.nl



13

14

15

16

17

Kijk voor de Naschoolse activiteiten op de website van Toppie: zwijndrecht.doemeemettoppie.nl/activiteiten. Hier staan de sport en 

cultuur activiteiten voor groepen 1 t/m 8, die voor ons kindcentrum georganiseerd worden. 

Ook op onze website www.notenbalk-zwijndrecht.nl houden we u op de hoogte van de actuele activiteiten.

Naschoolse activiteiten

April 2023
Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag

Notities:

3 4 5 6 7 8

1

9

2

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

Meivakantie

Meivakantie Meivakantie

Eerste  
Paasdag

Paasvakantie

Meivakantie

Studiedag 
(alle leerlingen vrij)

BSO geopend

19:30 uur  
Ouderraad 

Meivakantie
BSO geopend

Meivakantie
BSO geopend

Koningsdag
Meivakantie

Meivakantie
BSO geopend

Tweede Paasdag
Paasvakantie

Meivakantie
BSO geopend

Goede Vrijdag
Paasvakantie 

(alle leerlingen vrij)
Paaslunch Paasvakantie

Koningsspelen

18:30 uur 
Passion4Kids 
in H-I-Ambacht 

Bazuinstraat 26
3335 DD Zwijndrecht
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18

19

20

21

22

Kijk voor de Naschoolse activiteiten op de website van Toppie: zwijndrecht.doemeemettoppie.nl/activiteiten. Hier staan de sport en 

cultuur activiteiten voor groepen 1 t/m 8, die voor ons kindcentrum georganiseerd worden. 

Ook op onze website www.notenbalk-zwijndrecht.nl houden we u op de hoogte van de actuele activiteiten.

Naschoolse activiteiten

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag
3 4 5 6 7

8

1

Notities:

9

2

10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31

Mei 2023

Meivakantie

Eerste 
Pinksterdag

Pinkster- 
weekend

Meivakantie 
BSO geopend

Meivakantie
BSO geopend

Meivakantie
BSO geopend

Meivakantie
BSO geopend

Bevrijdingsdag
Meivakantie

Meivakantie

9:00 uur 
Hoofdluiscontrole

Verkerkloop

Startweek DNM 
Thema 3

Tweede Pinksterdag
Pinksterweekend

20:00 uur  
Kindcentrumraad

Hemelvaartweekend
Hemelvaartsdag

08:30 uur 
Koffieochtend

Hemelvaartweekend
BSO geopend

Hemelvaart- 
weekend

Pinkster- 
weekend

Hemelvaart- 
weekend

Bazuinstraat 26
3335 DD Zwijndrecht
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22

23

24

25

26

Kijk voor de Naschoolse activiteiten op de website van Toppie: zwijndrecht.doemeemettoppie.nl/activiteiten. Hier staan de sport en 

cultuur activiteiten voor groepen 1 t/m 8, die voor ons kindcentrum georganiseerd worden. 

Ook op onze website www.notenbalk-zwijndrecht.nl houden we u op de hoogte van de actuele activiteiten.

Naschoolse activiteiten

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag
3 4

5 6 7 8

1

9

2

10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30

Juni 2023

Notities:

Notities:

09:00 
Kinderraad

Start 
Voorlopig advies 

groep 7
Sportdag 

groep 5, 6, 7 en 8
19:30 uur 

Ouderraad

Sportdag 
groep 5, 6, 7 en 8

Notenbalkdag

Start  
CITO-toetsen

Sportdag 
groep 5, 6, 7 en 8

20:00 uur 
Kindcentrumraad

Sportdag 
groep 5, 6, 7 en 8

Sportdag 
groep 5, 6, 7 en 8

Oudergesprekken 
facultatief

Afscheidsavond 
groep 8

Tweede rapport
Oudergesprekken 

facultatief

Studiedag 
(alle leerlingen vrij)

BSO geopend
Formatiebrief 

2023/2024

CITO-toetsen: 5 t/m 23 juni.
Voorlopig advies groep 7: 12 t/m 23 juni.
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26

27

28

29

30

31

Kijk voor de Naschoolse activiteiten op de website van Toppie: zwijndrecht.doemeemettoppie.nl/activiteiten. Hier staan de sport en 

cultuur activiteiten voor groepen 1 t/m 8, die voor ons kindcentrum georganiseerd worden. 

Ook op onze website www.notenbalk-zwijndrecht.nl houden we u op de hoogte van de actuele activiteiten.

Naschoolse activiteiten

Juli 2023
Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag

Notities:

3 4 5 6 7 8

1

9

2

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

31

Zomer-
vakantie

Zomer-
vakantie

Zomer-
vakantie

Zomer-
vakantie

Zomer-
vakantie

Zomer-
vakantie

Zomer-
vakantie

Zomer-
vakantie

Laatste schooldag 
groep 8

Wenmoment 
leerlingen in 

nieuwe groep

08:30 uur 
Ouder en kind 
ochtend PSG

08:30 uur 
Ouder en kind 
ochtend PSG

Bedankochtend  
hulpouders

Zomervakantie
BSO geopend

Zomervakantie
BSO geopend

Zomervakantie
BSO geopend

Zomervakantie
BSO geopend

Zomervakantie
BSO geopend

Zomervakantie
BSO geopend

Calamiteitendag 
(onder voorbehoud 
alle leerlingen vrij)

BSO geopend

Zomervakantie
BSO geopend

Zomervakantie
BSO geopend

Zomervakantie
BSO geopend

Zomervakantie
BSO geopend

Zomervakantie
BSO geopend

Zomervakantie
BSO geopend

Zomervakantie
BSO geopend

Zomervakantie
BSO geopend

Zomervakantie
BSO geopend

Zomervakantie
BSO geopend

Notities:
Zomervakantie 8 juli t/m 20 augustus 2023.
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