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Juli 2022 

Beste ouder(s), verzorger(s), 

Het onderwijsprogramma voor het schooljaar 2022-2023 is gereed. 
Deze schoolkalender met infogids met allerlei nuttige informatie kunt u naast onze schoolgids gebruiken. 

De schoolgids kunt u net als deze schoolkalender op de schoolwebsite (hetbastion.dewaarden.nl) vinden. 

Op deze kalender kunt u al bladerend alle vastgestelde data lezen.  

Het Bastion is één van de scholen die valt onder Stichting “De Waarden”. 
Het Bestuur bestaat uit een Raad van Toezicht en een Directeur-bestuurder. 
U leest hierover meer in de schoolgids. 

U ziet het, in deze kalender staan veel gegevens, dus geef deze een goed plaatsje in huis. U kunt de gegevens ook overnemen in uw eigen agenda en tot 
slot: de meest up-to-date versie van de schoolkalender vindt u in de schoolapp Parro Talk. Deze wordt permanent bijgewerkt en de laatste aanpassingen 
worden daarin verwerkt. 

Vol vertrouwen zien we uit naar een fijn schooljaar met een goede samenwerking tussen kinderen, leerkrachten en ouders. 

Namens het team van CBS het Bastion wensen wij u en de kinderen een fijn schooljaar toe. 

Met vriendelijke groeten, 

Het team van CBS het Bastion 

https://hetbastion.dewaarden.nl/


 3 

De schooltijden 
Groep 1:   Maandag, dinsdag en donderdag:  08.30 uur / 12.00 uur 
   Maandag, dinsdag en donderdag:  13.00 uur / 15.00 uur 
   Woensdag:     08.30 uur / 12.30 uur 
   Vrijdag:      vrij 
*inloop: 08.25 uur tot 08.30 uur en 12.55 uur tot 13.00 uur 
 
Groepen 2 en 3: Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: 08.30 uur / 12.00 uur 
   Maandag, dinsdag en donderdag:  13.00 uur / 15.00 uur 
   Woensdag:     08.30 uur / 12.30 uur 
   Vrijdagmiddag:     vrij 
*inloop: 08.25 uur tot 08.30 uur en 12.55 uur tot 13.00 uur 
 
De kinderen van de groepen 1 en 2 worden door de leerkrachten naar buiten gebracht. 
 
Groepen 4 t/m 8:  Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: 08.30 uur / 12.00 uur 
   Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: 13.00 uur / 15.00 uur 
   Woensdag     08.30 uur / 12.30 uur 
*inloop: 08.25 uur tot 08.30 uur en 12.55 uur tot 13.00 uur 
 
De inloop begint om 08.25 uur en vanaf 08.30 uur beginnen alle lessen. Voor de middag geldt dat voor de tijdstippen 12.55 uur en 13.00 uur. Het is ontzettend 
belangrijk om de lessen op tijd te starten ‘s ochtends en ‘s middags. Alle groepen zijn op woensdagmiddag vrij. 
 
Gymnastiek: 
De groepen 1-2 gymmen o.a. iedere woensdag in de eigen speelzaal en spelen dagelijks (twee maal) buiten, indien de weersomstandigheden goed zijn. 
De groepen 3 en 4 gaan met de bus naar sporthal “De Niervaert”, de andere groepen gaan met de fiets. 
 
Groep 3 en 4:  donderdag   13.30 uur / 14.30 uur (2 zalen) 
Groep 5:  woensdag (SPIDO)  11.30 uur  
   donderdag (SPIDO)  08.30 uur 
Groep 6, 7a, 7b : dinsdag    13.00 uur / 15.00 uur (2 zalen) 
Groep 8:  vrijdag    13.00 uur / 14.00 uur (1 zaal) 
 
Kinderen van groep 8 mogen zelfstandig naar de gymzaal komen, worden door ouders gebracht of fietsen met de juf mee.  
Dit geldt ook voor terug. 
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De directeur: 
De directeur is belast met de dagelijkse leiding van de school. 
U kunt altijd een afspraak maken om hem te spreken. 
contactgegevens 
Email:  m.v.bers@dewaarden.nl 
  info.bastion@dewaarden.nl 
 
Wanneer er om een andere reden dan ziekte, vrij gevraagd moet worden, dient u dit uitsluitend bij de directeur te doen. Verlof kunt u aanvragen door het 
verlofformulier (verkrijgbaar op school) in te vullen. Bij het toekennen worden de wettelijke criteria gehanteerd. Hier verwijzen we u naar het 
verlofformulier en de schoolwebsite, waar alle criteria te vinden zijn. 
* De groep 4 jarigen vormt hierop een uitzondering, omdat deze leerlingen nog niet leerplichtig zijn. Voor hen is het mogelijk buiten bovenstaande redenen 
om verlof te vragen. 
 
In samenspraak met de ouders wordt gekeken of de leerling bij afwezigheid extra huiswerk meeneemt, zeker als het verlof langer is dan een paar dagen.  
 
Managementteam (MT): 
De school heeft een managementteam (MT).  
In het managementteam zitten de volgende personen: 
Juf Ingrid  
Juf Anne  

Juf Daniëlle  
Meester Marco 

 
De MedezeggenschapsRaad (MR) en de Gemeenschappelijke MedezeggenschapsRaad (GMR): 
Aan iedere school zijn veel “partijen” verbonden, er werkt personeel, leerlingen volgen er onderwijs en ouders willen dat hun kind goed onderwijs krijgt. 
Van oudsher praten deze groepen (geledingen) over het beleid van de school via de Medezeggenschapsraad (MR). 
De MR heeft een aantal bevoegdheden, waardoor personeel, leerlingen en ouders het beleid van de school mede kunnen bepalen. 
Soms heeft de MR adviesrecht, de schoolleiding moet de MR dan eerst advies vragen over een voorstel voor het besluit mag worden uitgevoerd. Soms gaat 
het om instemmingsrecht, de schoolleiding heeft de instemming van de MR nodig voordat een voorstel uitgevoerd mag worden. 
De directeur is aanwezig bij de MR-vergaderingen en heeft een adviserende taak. 
 
De MR heeft een eigen mailadres: mr.bastion@dewaarden.nl 
 
De MR van Het Bastion bestaat uit 3 ouderleden en 3 personeelsleden. Eventueel kunt u namen opvragen bij de directie. 
Meer over de MR leest u in de schoolgids. 
 
De GMR 
De GMR bestaat uit afgevaardigden van scholen van De Waarden  
Iedere school levert één lid. 
De ene helft van de GMR bestaat uit personeelsleden, de andere helft uit ouderleden. 
Momenteel wordt de opzet en werkwijze van de GMR heroverwogen.  

mailto:m.v.bers@dewaarden.nl
mailto:info.bastion@dewaarden.nl
mailto:mr.bastion@dewaarden.nl
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De OuderRaad (OR): 
Voor het organiseren van allerlei activiteiten heeft de OuderRaad financiële middelen nodig. 
Aan de ouders van de groepen 1 t/m 8 wordt éénmaal per jaar een vrijwillige bijdrage gevraagd.  
Voor komend schooljaar is deze vastgesteld op €36,50 per kind. U ontvangt een betaalverzoek aan het begin van het schooljaar om dit bedrag te voldoen.  
 
De leerlingen van groep 1 die later op school komen betalen een aangepaste bijdrage. De leerkracht van groep 1 zal u hierover informeren middels een 
brief, maar hieronder ziet u de bedragen:  
• December  31,20 euro 
• Januari  20,80 euro 
• Februari  20,80 euro 
• Maart   15,65 euro 
• April   13 euro 
• Mei   10,50 euro 
• Juni   5,20 euro 
Van dit bedrag worden de activiteiten van de ouderraad betaald, hieronder vallen ook de schoolreisjes en een gedeelte van het schoolkamp. 
De regeling ouderbijdrage kunt u nalezen in het M.R.-reglement, welke op school aanwezig is. 
 
Als u een bijstandsuitkering heeft of een inkomen op bijstandsniveau, kunt u in aanmerking komen voor bijzondere bijstand om extra kosten te betalen. Dat 
wordt verzorgd door Stichting Leergeld. U kunt contact opnemen met school om dit samen te regelen. 
 
Verkeerscommissie: 
De verkeerscommissie organiseert verschillende verkeersprojecten voor elke groep. 
De namen van deze commissie kunt u navragen op school. Juf Maartje vertegenwoordigt het personeel. 
 
Tussenschoolse opvang: 
Er is een mogelijkheid om uw kind op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag op school te laten overblijven. Hiertoe zijn overblijfouders aangesteld. 
Deze overblijfouders hebben van 12.00 uur tot 13.00 uur de “zorg” voor de kinderen. 
De kosten kunt u contant of middels een digitale “strippenkaart” betalen. We gaan ervan uit dat u een “strippenkaart” koopt, indien uw kind regelmatig 
overblijft. Per keer betaalt u € 1,50. 
De kleuters blijven over in een aparte ruimte (in het speellokaal), de andere kinderen blijven over in de grote hal. 
Het overblijfreglement is te lezen op de schoolwebsite (www.bastionklundert.nl). 
 
Contactgegevens van de overblijfcoördinator kunt u opvragen bij de directie. 
Hieronder enkele basisregels: 

• Het overblijven gebeurt in de daarvoor bestemde ruimtes.  
(de kleuters eten in het speellokaal). 

• We beginnen gezamenlijk met een gebed. 

• Tijdens het eten blijft iedereen rustig aan tafel zitten. 

http://www.bastionklundert.nl/
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• Bij goed weer gaan de kinderen na het eten buiten spelen. 

• De overblijfkinderen moeten op het plein blijven. 

• Is het geen goed weer, dan mogen de kinderen in de grote hal spelen of in een lokaal (onder begeleiding). Ze mogen dan niet in andere lokalen 
komen. 

• Een kind dat regelmatig ongewenst gedrag vertoont, mag geen gebruik meer maken van de overblijfmogelijkheid. 
 
Kinderen die niet overblijven mogen voor schooltijd niet naar binnen/het schoolplein op. We verzoeken u dus uw kind(eren) niet te vroeg naar school te 
sturen. 
 
Voorschoolse opvang: 
De voorschoolse opvang wordt verzorgd door Kibeo. U kunt de schoolwebsite raadplegen voor nadere informatie. 
 
Buitenschoolse opvang: 
Er zijn 2 instanties die in Klundert de buitenschoolse opvang verzorgen, dat zijn Kibeo en Kinderopvang De Cocon. 
 
De school heeft hiermee contact en afspraken gemaakt betreffende het ophalen en brengen van de kinderen. 
 
Afspraken op “het Bastion”: 
In alle groepen wordt aandacht besteed aan de volgende (basis)schoolafspraken: 

➢ Wees netjes en beleefd, zodat je het goede voorbeeld geeft; 
➢ Een complimentje geven, werkt heel lang en duurt maar even; 
➢ Iedereen voelt zich op zijn best, wanneer niemand wordt gepest; 
➢ Als we eerlijk zijn, voelt iedereen zich fijn; 
➢ We zullen goed voor alle spullen zorgen, dan zijn ze weer te gebruiken morgen; 
➢ Denk eerst na voordat je iets doet, dan voelt het ook voor een ander goed; 
➢ Rennen doe je op het plein, binnen moet je rustig zijn; 
➢ Als iemand zegt STOP, dan houd ik op; 
➢ Wij kunnen samen spelen en samen werken en dat laten we iedereen merken; 
➢ Heeft iemand verdriet, help hem dan als je het ziet; 
➢ Als ik verlies, is blij zijn voor de ander wat ik kies. 

 
Deze afspraken vormen de basis. In de lessen wordt er aandacht aan besteed. Steeds staat er een afspraak centraal. Deze is zichtbaar in de school. 
 
Ook worden er een aantal regels gehanteerd: 

➢ Op school wordt tijdens de lesdag gezond gegeten; 
➢ Mobiele telefoons mogen meegenomen worden op eigen risico en de telefoons staan uit; 
➢ Lucifers, aanstekers en zakmessen laat je altijd thuis; 
➢ Op de speelplaats wordt gezellig gespeeld; 
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➢ Bemoei je met je eigen zaken; 
➢ Kom op tijd naar school; 
➢ Het pleintoezicht door de leerkrachten begint 10 minuten voordat de lessen gaan starten; 
➢ Plaats je fiets op de daarvoor gereserveerde plaats en zet ‘m op de standaard; 
➢ Blijf altijd van de fiets van een ander af; 
➢ Op de speelplaats is het verboden te fietsen, ook als je naar huis gaat; 
➢ Gooi papier, plastic zakjes, klokhuizen, enz. in de afvalbak; 
➢ Op de speelplaats worden veilige spelletjes gespeeld; 
➢ Als je op de speelplaats bent, vraag je of je naar binnen mag. 

 
Vóór en na schooltijd houd je je aan de verkeersregels: 

➢ Op de stoep loop je met de fiets aan de hand en goed uitkijken met oversteken!!; 
➢ Verdere schoolpleinregels voor veiligheid en gezellig spelen zijn opgesteld en worden met de kinderen besproken. 
➢ In het schoolgebouw loop je op een rustig tempo en praat je op een normaal geluidsniveau; 
➢ Als je van de W.C. gebruik gemaakt hebt, spoel die dan altijd door. En….…..handen wassen na het plassen!!; 
➢ Vooral bij slecht weer (regen, sneeuw) veeg je je voeten bij het naar binnen gaan van het schoolgebouw; 
➢ Jassen en tassen in de groene tassen stoppen; 

 
Verjaardagen vieren:  
Wanneer een kind jarig is, mag hij/zij zijn of haar verjaardag op school vieren. Met de klas wordt stilgestaan bij deze gebeurtenis. Uw kind mag dan de 
groep trakteren. Kleuters mogen ook de leerkrachten trakteren van de andere kleutergroepen, de conciërge en de directeur. 
De jarigen in de groepen 3 t/m 8 trakteren alleen in hun eigen groep.  
Er zijn vele mogelijkheden om uw kind verstandig te laten trakteren, wilt u hierop letten? 
 
Aantal leerlingen per groep vanaf augustus 2022: 
Groep 1/2a 24 kinderen 
Groep 1/2b 25 kinderen 
Groep 3  27 kinderen 
Groep 4  28 kinderen 
Groep 5  24 kinderen 

Groep 6  17 kinderen 
Groep 7a  16 kinderen 
Groep 7b  13 kinderen 
Groep 8  28 kinderen 

 
Toelichting: 
De instroomleerlingen worden verdeeld over de 2 bestaande groepen 1-2. Verder zijn er geen combinatiegroepen. 
 
Bijna 4 jaar: 
Wordt uw kind 4 jaar, dan kan hij/zij 10 aaneengesloten ochtenden voor zijn/haar 4e verjaardag naar school komen. De precieze data worden in overleg 
met de leerkracht besproken.  
Kinderen die in december geboren zijn, starten in januari op school en kinderen die in juni/juli geboren zijn starten na de zomervakantie. 
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Vakantie-overzicht + vrije dagen + studiedagen : 
Eerste schooldag 05 september 2022 (maandag) 
Studiedag leerKRACHT 12 september 2022 (maandag) 
Waardendag  05 oktober 2022 (woensdag) 
Herfstvakantie  24 oktober t/m 28 oktober 2022 
Vrije middag   22 december 2022 (om 12.00u uit) 
Kerstvakantie  24 december t/m 06 januari 2023 
Voorjaarsvakantie 20 februari t/m 24 februari 2023 
Studiedag II  16 maart 2023 (donderdag) 
Goede Vrijdag  07 april 2023 
Tweede Paasdag 10 april 2023 
Meivakantie  24 april t/m 05 mei 2023  
Hemelvaartvakantie 18 mei t/m 19 mei 2023 
2e Pinksterdag  29 mei 2023 
Vrije dag  14 juli 2023 (alle groepen) 
Zomervakantie  vanaf 17 juli t/m 25 augustus 2023 
Er is nog voldoende ruimte om een enkele studiedag te plannen. We brengen u uiteraard tijdig op de hoogte van deze datum. 
 
Wij vragen u vriendelijk maar dringend om uw vakanties binnen de schoolvakanties op te nemen.  
Wilt u verlofaanvragen zo spoedig mogelijk bij de directie indienen? 
De regelingen over verlofaanvragen vindt u ook op de schoolwebsite: hetbastion.dewaarden.nl 
 
Contactgegevens: 
Indien er een telefoonnummer of een e-mailadres gewijzigd wordt, dan kunt u dit zelf doorgeven via het ouderportaal van ParnasSys, zodat dit in de database 
aangepast kan worden. Dit geldt ook voor uw mobiele telefoonnummers e.d.. 
Het is belangrijk dat de school u altijd kan bereiken. 
 
Luizencontrole: 
In de week na elke vakantie, bij voorkeur op de maandag na elke vakantie, wordt er een luizencontrole gehouden.  
Op deze dag graag de haren gel-vrij houden zodat ze makkelijk te controleren zijn.  
 
De schoolgids, de info-brief en andere informatiebronnen: 
Aan het begin van het schooljaar ontvangt u de schoolkalender (digitaal). De schoolgids, schoolkalender en deze infogids kunt u tevens lezen op de 
schoolwebsite van de school (hetbastion.dewaarden.nl). 
 
In de schoolgids kunt u lezen op welke wijze wij inhoud willen geven aan het onderwijs aan uw kinderen, u vindt daarin allerlei regels en afspraken en veel 
standaardinformatie aangaande school en onderwijs. 
 

https://hetbastion.dewaarden.nl/
https://hetbastion.dewaarden.nl/
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Regelmatig verschijnt er een nieuwsflits via de schoolapp. Hierin wordt u op de hoogte gehouden van allerlei actuele zaken. Indien u niet de mogelijkheid 
hebt om via internet (computer, telefoon en/of tablet) berichten te ontvangen, wilt u dit dan aan de school kenbaar maken?  
 
Natuurlijk geeft de schoolwebsite nog veel meer informatie.  
Informatie van de MR en OR wordt via de schoolapp gestuurd of via een op school uitgedeelde brief. 
 
Verder kunt u ook op: www.scholenopdekaart.nl informatie vinden over de school. Op deze website staat ook de schoolgids van onze school. 
 
Belangrijk: 
Het kan gebeuren dat er zich thuis of elders situaties voordoen, die invloed kunnen hebben op het gedrag en de ontwikkeling van uw kind (overlijden van 
een dierbare, ziekte enz.). 
Omdat wij het heel belangrijk vinden om op de juiste manier om te gaan met de gevoelens van uw kind, stellen wij het zeer op prijs als u in een dergelijke 
situatie even contact opneemt met de betreffende leerkracht. 
 
Zendingsprojecten: 
Op maandag mogen de kinderen zendingsgeld meenemen naar school. Dit geld wordt besteed aan verschillende zendingsprojecten. Via de nieuwsbrief kunt 
u lezen welke projecten er gekozen worden. 
 
Actie lege batterijen en inkt-cartridges: 
In het halletje (ingang grote plein) staat een ton waar lege batterijen verzameld kunnen worden. Voor iedere kilo lege batterijen krijgen wij een aantal 
punten. Met deze punten kunnen we sparen voor diverse materialen die in de klas gebruikt kunnen worden. 
 
Ook kunnen wij lege cartridges goed gebruiken. We krijgen hiervoor een kleine vergoeding. Dit geld wordt besteed aan een goed doel. U kunt uw cartridges 
afgeven bij de conciërge. 
 
Oudercontact: 
Aan het begin van het schooljaar worden er informatieavonden in de vorm van speurtochten gegeven voor de ouders van de groepen 1 & 2. Voor de groepen 
3 & 8 is er een informatieavond. Daarnaast is voor alle groepen een informatieboekje beschikbaar met daarin alle informatie, die van belang is.  
Alle ouders worden voor de herfstvakantie uitgenodigd voor een zogenaamd “kennismakingsgesprek”. 
 
Het doel van het kennismakingsgesprek (groep 1 t/m 7) is om vanaf het begin contact, vertrouwen en verbondenheid te creëren tussen school en ouders. 
Uit het gesprek kunnen afspraken voortvloeien over begeleiding van het kind, zodat ouders en leerkrachten weten wat ze van elkaar kunnen verwachten en 
waar het komende jaar aan gewerkt gaat worden. 
 
Ook in maart zijn deze avonden gepland in de vorm van 10-minutengesprekken. De nadruk zal dan meer liggen op de toets-resultaten. De juiste data van 
deze avonden kunt u vinden op de ouder-kalender. 
 
Verder bent u welkom op school als u inlichtingen wenst over uw kind(eren).  
Indien nodig kunt u altijd een afspraak met de leerkracht of de directeur maken. 

http://www.scholenopdekaart.nl/
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Sportevenementen: 
De school neemt deel aan verschillende buitenschoolse sportevenementen, zoals: 
voetbal-, korfbal-, badminton- en zwemevenementen. 
 
Vertrouwenspersoon: 
Overal waar gewerkt wordt, zijn weleens misverstanden en worden af en toe fouten gemaakt. Dat is op onze school niet anders.  
Zit u iets dwars, heeft u het gevoel dat iets niet helemaal goed loopt of heeft u een klacht, dan kunt u dit altijd aan de school melden. Samen zoeken we 
dan naar een goede oplossing. Komen we er niet uit, dan bespreken we wie er ingeschakeld moet worden om het probleem wel op te kunnen lossen. 
 
Heeft u een probleem of klacht betreffende de situatie in een klas, neemt u dan in eerste instantie contact op met de leerkracht van uw kind. Samen wordt 
er dan geprobeerd een goede oplossing te vinden. Als dit niet lukt, dan kunt u natuurlijk contact opnemen met de directeur. 
 
De school heeft een interne vertrouwenspersoon, dit is op onze school juf Anneke. Zij kan u adviseren via welke weg u uw probleem of klacht het beste kan 
laten behandelen.  
Verdere informatie kunt u lezen in de schoolgids (te vinden op de website van de school). 
 
Ziekmelding 
U kunt uw kind telefonisch ziekmelden. Dat kan ook via Parro, maar dat moet iedere dag opnieuw.  
Tot slot kunt u een berichtje sturen naar de leerkracht van uw kind, die die dag zijn of haar werkdag heeft. 
 
Algemene informatie:  
School:   CBS het Bastion 
Adres:   Von Kropffplein 2 4791 HW  Klundert tel.: 0168-404444 
 
Het e-mailadres van de school is: 
info.bastion@dewaarden.nl 
 
Kantoor in Zevenbergen: 
Stichting De Waarden Kristallaan 1 4761 ZC  Zevenbergen tel.: 0168-404502  
(2e verdieping) 
 
Directie:  
Marco van Bers info.bastion@dewaarden.nl 
Interne Begeleiders: 
Juf Daniëlle  (onderbouw) 
Juf Ingrid (bovenbouw) 
 

 
 
 

 
 

 
 

mailto:info.bastion@dewaarden.nl
mailto:info.bastion@dewaarden.nl
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Vakleerkracht handvaardigheid:  juf Astrid 
Specialist meer- en hoogbegaafdheid:  juf Désirée 
Onderwijsassistenten:    juf Maxine 
     juf Janneke M 
     juf Janneke B 
 

BELANGRIJK 
Denkt u aan de veiligheid van de kinderen door uw auto op de juiste 
plaatsen te parkeren (in parkeervakken, niet op de Kiss&Ridestrook) en 
met uw fiets niet op de rijweg of parkeerstrook te wachten.  
Achter het kerkgebouw is meestal voldoende parkeergelegenheid. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Overige leerkrachten + klassenbezetting 2022/2023: 

Groep Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

1-2a Juf 
Jeannette 

Juf 
Jeannette 

Juf Jessica Juf Jessica juf 
Jessica 
groep 2 

1-2b Juf 
Cynthia  

Juf 
Cynthia  

Juf 
Cynthia  

Juf Cynthia  juf 
Jessica 
groep 2 

3 Juf Mariët  Juf Mariët Juf 
Daniëlle 

Juf 
Daniëlle 

Juf 
Daniëlle 

4 Juf Ellen Juf Ellen Juf Ellen Juf Ineke Juf Ineke  

5 Juf Corien Juf Corien Juf Carla Juf Carla Juf Carla 

6 Meester 
Dave 

Meester 
Dave 

Juf 
Désirée 

Meester 
Dave 

Meester 
Dave 

7a Juf Anne Juf Anne Juf Ingrid Juf Ingrid Juf Anne 

7b Juf 
Anneke  

Juf 
Anneke 

Juf 
Anneke 

Juf Anneke Juf 
Désirée 

8 Juf 
Martine 

Juf 
Martine 

Juf 
Martine 

Juf Maartje Juf 
Maartje 

 
‘Meer handen in en om de klas’ (ondersteuning) 
Juf Maxine  groepen 1-2-(3-4) 
Juf Noor groepen (1-2)-3-4 
Juf Janneke B  groepen 4-5-6 
Juf Janneke M  groepen 7-8 
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juf Désirée jarig

2022

juf Janneke jarig

CBS het Bastion augustus
maandag dinsdag woensdag donderdag



29-aug 30-aug 31-aug 1-sep 2-sep 3-sep 4-sep

5-sep 6-sep 7-sep 8-sep 9-sep 10-sep 11-sep

ouderportaal van ParnasSys èn

heeft u uw  privacy-voorkeuren

Groep 6: 13.00 - 15.00 uur doorgegeven via Parro?

Groep 8: 13.00 - 14.00 uur

12-sep 13-sep 14-sep 15-sep 16-sep 17-sep 18-sep

19-sep 20-sep 21-sep 22-sep 23-sep 24-sep 25-sep

= Vakantie of vrije dag

gymles:

schoolkamp groep 8

Groep 5: 8.30 - 9.30 uur (Spido)

Periode I: 7 wk

Betaalverzoek vr. ouderbijdrage 

groep 5: 11.30 - 12.30 uur (Spido)

(via Payschool)

Prinsjesdag

sluiting inschrijving gesprekken

inschrijven kennismakingsgespr.

groep 1-2 open inloopavond
38 3

Sovales 2  r&w les 2, groep 3, 7A, 7B

juf Margreet met pensioen

groep 3-4-8 informatieavond

via parro 

37 2

studiedag leerKRACHT

start ochtend plusklas (3-4-5)

juf Maxine jarig

r&w les 1, groep 3, 7A, 7B

gesprekken worden meegegeven

Formulieren kennismakings-

start ochtend plusklas (6-7-8)

36 1

De informatieboekjes worden Sovales 1 / schoolafspraak 1

binnen moet je rustig zijn 

Rennen doe je op het plein

Gymles:

Groep 7B: 14.00 - 15.00 uur

Groep 7A: 13.00 - 14.00 uur

Gymles:

Groep 3 en 4: 13.00 - 15.00 uur

vandaag mee naar huis gegeven.

Luizencontrole

schoolkamp groep 8

Gymles:

Kloppen de gegevens in het

schoolkamp groep 8

zondagwoensdag donderdag vrijdag zaterdag

2022

ka
le

nd
e
rw

e
ek

sc
h
oo

lw
e
ek september

35

maandag dinsdag



26-sep 27-sep 28-sep 29-sep 30-sep 1-okt 2-okt

3-okt 4-okt 5-okt 6-okt 7-okt 8-okt 9-okt

10-okt 11-okt 12-okt 13-okt 14-okt 15-okt 16-okt

17-okt 18-okt 19-okt 20-okt 21-okt 22-okt 23-okt

24-okt 25-okt 26-okt 27-okt 28-okt 29-okt 30-okt

= Vakantie of vrije dag

43

herfstvakantie herfstvakantieherfstvakantieherfstvakantie herfstvakantie Wintertijd

42 7

start schoenendoosactie

 

r&w les 4, groep 3, 7A, 7B

41 6

open dagen VO Roosendaalopen dagen VO Roosendaal

40 5

sovales 3

Iedereen voelt zich op zijn best, 

schoolafspraak 2

wanneer niemand wordt gepest

zondagwoensdag donderdag vrijdag zaterdag

schoolfotograaf

ka
le

nd
e
rw

e
e
k

sc
h
oo

lw
e
e
k oktober

39

maandag

4

week van de kennismakings-

gesprekken groep 1 t/m 7

rots en water middag

dinsdag

schoolfotograafschoolfotograaf

2022

r&w les 3, groep 3, 7A, 7B

Waardendag

r&w les 5, groep 3, 7A, 7B



31-okt 1-nov 2-nov 3-nov 4-nov 5-nov 6-nov

7-nov 8-nov 9-nov 10-nov 11-nov 12-nov 13-nov

14-nov 15-nov 16-nov 17-nov 18-nov 19-nov 20-nov

21-nov 22-nov 23-nov 24-nov 25-nov 26-nov 27-nov

= Vakantie of vrije dag

juf Ellen jarig

 

r&w les 9, groep 3, 7A, 7B

47 11

 

 

46 10

 

r&w les 8, groep 3, 7A, 7B

landelijke intocht sinterklaasr&w les 7, groep 3, 7A, 7B

 
45 9

 

juf Mariët jarig

r&w les 6, groep 3, 7A, 7B

Een complimentje geven, 

zondagwoensdag donderdag vrijdag zaterdag
Periode II: 8 weken

2022

ka
le

nd
e
rw

e
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sc
h
oo

lw
e
ek november

44

maandag

8

werkt heel lang en duurt maar even

scholendienst

Luizencontrole

schoolafspraak 3

dinsdag



28-nov 29-nov 30-nov 1-dec 2-dec 3-dec 4-dec

5-dec 6-dec 7-dec 8-dec 9-dec 10-dec 11-dec

12-dec 13-dec 14-dec 15-dec 16-dec 17-dec 18-dec

19-dec 20-dec 21-dec 22-dec 23-dec 24-dec 25-dec Eerste Kerstdag

= Vakantie of vrije dag

 

r&w les 2, groep 5, 1-2A, 1-2B

(14.00u vrij)

dan 's middags vrij (12.00u)

dan 's middags continurooster

Indien kerstviering overdag, 

kerstviering: indien 's avonds,

51 15

schoolafspraak 5

dan voelt het ook voor een ander goed

Denk eerst na voordat je iets doet, 

50 14

juf Maartje jarig

r&w les 1, groep 5, 1-2A, 1-2B

49 13

continurooster 14.00u uit (geen kleine pauze)

Sinterklaas op school start van de school 9.30u

dinsdag zondagwoensdag donderdag vrijdag zaterdag

ka
le

nd
e
rw

e
ek

sc
h
oo

lw
e
ek december

48

maandag

12

schoolafspraak 4

Als iemand zegt STOP, dan houd ik op

2022



27-dec 29-dec 30-dec 31-dec 1-jan

2-jan 3-jan 4-jan 5-jan 6-jan 7-jan

9-jan 10-jan 11-jan 12-jan 13-jan 14-jan

16-jan 17-jan 18-jan 19-jan 20-jan

23-jan 24-jan 25-jan 26-jan 27-jan

= Vakantie of vrije dag

4 18

29-jan

r&w les 5, groep 5, 1-2A, 1-2B

Periode III: 6 weken	 15-jan

3

28-jan

17

ouderportaal (module Cito)

Luizencontrole

2 16

r&w les 3, groep 5, 1-2A, 1-2Bjuf Daniëlle jarig

wordt tijdelijk gesloten

Kerstvakantie Kerstvakantie

juf Anneke jarig

 

zondagzaterdag

 

 

KerstvakantieKerstvakantie

vrijdag

Kerstvakantie

26-dec 28-dec

Kerstvakantie Kerstvakantie Kerstvakantie

Kerstvakantie

2023

ka
le

nd
e
rw

e
e
k

sc
h
oo

lw
e
e
k januari

52

maandag

tweede kerstdag

woensdag donderdagdinsdag

1

8-jan

Kerstvakantie

 

22-jan21-jan

meester Marco jarigjuf Jeannette jarig

 

juffendag kleuters r&w les 4, groep 5, 1-2A, 1-2B juf Anne jarig



30-jan 31-jan 1-feb 2-feb 3-feb 4-feb 5-feb

6-feb 7-feb 8-feb 9-feb 10-feb 11-feb 12-feb

13-feb 14-feb 15-feb 16-feb 17-feb 18-feb 19-feb

20-feb 21-feb 22-feb 23-feb 24-feb 25-feb 26-feb

= Vakantie of vrije dag

r&w les 6, groep 5, 1-2A, 1-2B

8

voorjaarsvakantie voorjaarsvakantie voorjaarsvakantievoorjaarsvakantie voorjaarsvakantie

7 21

r&w les 8, groep 5, 1-2A, 1-2B Jolanda jarig

wordt weer geopend

r&w les 7, groep 5, 1-2A, 1-2B
6 20

schoolafspraak 6

dan zijn ze weer te gebruiken morgen

ouderportaal (module Cito)

ka
le

nd
e
rw

e
ek

sc
h
oo

lw
e
ek februari

5

maandag

19

dinsdag woensdag donderdag

2023

We zullen goed voor alle spullen zorgen, 

 

zondagvrijdag zaterdag

juf Janneke vd Mast jarig



27-feb 28-feb 1-mrt 2-mrt 3-mrt 4-mrt 5-mrt

6-mrt 7-mrt 8-mrt 9-mrt 10-mrt 11-mrt 12-mrt

13-mrt 14-mrt 15-mrt 16-mrt 17-mrt 18-mrt 19-mrt

20-mrt 21-mrt 22-mrt 23-mrt 24-mrt 25-mrt 26-mrt Zomertijd

= Vakantie of vrije dag

aanmelddagen VO r&w les 10, groep 5, 1-2A, 1-2B

 

 
12 25

11 24

Ellie jarig

Palet)

Studiedag BMRP

 

(Bastion, Molenvliet, Rietvest en 

10 23

aanmelddagen VO

Heeft iemand verdriet, help hem dan als je het ziet

schoolafspraak 7

rapportgesprekken

week van de 

sluiting inschrijving 

eerste rapport

r&w les 9, groep 5, 1-2A, 1-2B

Periode IV: 8 weken

2023
zondagwoensdag donderdag vrijdag zaterdag

ka
le

nd
e
rw

e
ek

sc
h
oo

lw
e
ek maart

9

maandag

22

Luizencontrole

inschrijven: rapportgesprekken

dinsdag

 

 



27-mrt 28-mrt 29-mrt 30-mrt 31-mrt 1-apr 2-apr

3-apr 4-apr 5-apr 6-apr 7-apr 8-apr 9-apr

10-apr 11-apr 12-apr 13-apr 14-apr 15-apr 16-apr

17-apr 18-apr 19-apr 20-apr 21-apr 22-apr 23-apr

= Vakantie of vrije dag

Eerste Paasdag

 

continurooster (14.00 uit)

 

juf Ineke jarig

 groep 5 t/m 8: 14.00u uit

groep 1 t/m 4: 12.00u uit

16 29

r&w les 3, groep 4,6,8

15 28

r&w les 2, groep 4,6,8

Tweede  Paasdag  

14 27

paasviering

juf Ingrid jarig

dinsdag zondag

r&w les 1, groep 4,6,8

vrijdag zaterdag

Witte Donderdag Goede Vrijdag

2023

ka
le

nd
e
rw

e
ek

sc
h
oo

lw
e
ek april

13

maandag

26

woensdag donderdag



24-apr 25-apr 26-apr 27-apr 28-apr 29-apr 30-apr

1-mei 2-mei 3-mei 4-mei 5-mei 6-mei 7-mei

8-mei 9-mei 10-mei 11-mei 12-mei 13-mei 14-mei

15-mei 16-mei 17-mei 18-mei 19-mei 20-mei 21-mei

22-mei 23-mei 24-mei 25-mei 26-mei 27-mei 28-mei

= Vakantie of vrije dag

Hemelvaart

Dodenherdenking

Periode V: 10 weken

wordt tijdelijk gesloten

Bevrijdingsdag

r&w les 5, groep 4,6,8

 
21 32

Deze week: scholenmarkt gr. 7

 

20

andere groepen 14.00 uur uit

31

sportdag groep 1 t/m 8

groep 1-2 12.00 uur uit 

19 30

Luizencontrole ouderportaal (module Cito) juf Martine jarig

Wees netjes en beleefd, zodat je het goede 

voorbeeld geeft

ontruimingsoefening

schoolafspraak 9 

deze maand: onverwachte

r&w les 4, groep 4,6,8

18

Meivakantie Meivakantie Meivakantie Meivakantie Meivakantie

zondagwoensdag donderdag vrijdag zaterdag

Meivakantie

dinsdag

Meivakantie Meivakantie

2023

ka
le
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rw

e
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sc
h
oo

lw
e
ek mei

Meivakantie

17

maandag

Meivakantie



29-mei 30-mei 31-mei 1-jun 2-jun 3-jun 4-jun

5-jun 6-jun 7-jun 8-jun 9-jun 10-jun 11-jun

12-jun 13-jun 14-jun 15-jun 16-jun 17-jun 18-jun

19-jun 20-jun 21-jun 22-jun 23-jun 24-jun 25-jun

= Vakantie of vrije dag

kennismakingsmiddag VO

ouderportaal (module Cito)

wordt weer geopend

25 36

juf Carla jarigr&w les 9, groep 4,6,8

24 35

r&w les 8, groep 4,6,8 juf Astrid jarig 

r&w les 7, groep 4,6,8 juf Corien jarig

23 34

schoolafspraak 10

de ander waar ik kies

22

 

Als ik verlies, is blij zijn voor 

juf Cynthia jarig

meester Dave jarigr&w les 6, groep 4,6,8

Tweede Pinksterdag

ka
le

nd
er

w
ee

k

sc
h
oo

lw
ee

k juni
zondagwoensdag donderdag vrijdag

2023
zaterdagmaandag dinsdag

33

 

juf Jessica jarig



26-jun 27-jun 28-jun 29-jun 30-jun 1-jul 2-jul

3-jul 4-jul 5-jul 6-jul 7-jul 8-jul 9-jul

10-jul 11-jul 12-jul 13-jul 14-jul 15-jul 16-jul

17-jul 18-jul 19-jul 20-jul 21-jul 22-jul 23-jul

24-jul 25-jul 26-jul 27-jul 28-jul 29-jul 30-jul

= Vakantie of vrije dag

tweede rapport

Op bezoek in de nieuwe klas

30

Zomervakantie ZomervakantieZomervakantie ZomervakantieZomervakantie Zomervakantie

ZomervakantieZomervakantie Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie

28 39

29

Zomervakantie Zomervakantie

zomervakantie t/m 28-08-2023

14.00u uit

afscheidsavond groep 8

schoonmaakavond groep 1 t/m 4

en dat laten we iedereen merken

alle leerlingen vrij

zondagwoensdag donderdag vrijdag zaterdag

r&w les 10, groep 4,6,8

2023

Zomervakantie

ka
le

nd
er

w
ee

k

sc
h
oo

lw
ee

k juli

26

maandag

37

Wij kunnen samen spelen en samen werken 

27 38

schoolafspraak 11

dinsdag



31-jul 1-aug 2-aug 3-aug 4-aug 5-aug 6-aug

7-aug 8-aug 9-aug 10-aug 11-aug 12-aug 13-aug

14-aug 15-aug 16-aug 17-aug 18-aug 19-aug 20-aug

21-aug 22-aug 23-aug 24-aug 25-aug 26-aug 27-aug

= Vakantie of vrije dag

zondag

Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie

vrijdag zaterdag

Zomervakantie

ka
le

nd
e
rw

e
ek

sc
h
oo

lw
e
ek augustus

maandag dinsdag woensdag donderdag

2023

31

Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie

Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie

32

Zomervakantie Zomervakantie

ZomervakantieZomervakantie Zomervakantie ZomervakantieZomervakantie Zomervakantie Zomervakantie

Zomervakantie

34

Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie

33

t/m 25 -08-2023




