
               Vakantierooster  

 2018 - 2019 

                         

Zomervakantie                       19 juli vanaf 12.30 uur t/m 1 september 

 

       2019 - 2020 

Jaarmarkt                               18 september                               

Herfstvakantie                        21 t/m 25 oktober 

Kerstvakantie                         20 december v.a. 12.30 uur t/m 3 januari 2020 

Voorjaarsvakanti                    24 februari t/m 28 februari 

Goede Vrijdag                        10 april 

Pasen                                     12 en 13 april 

Meivakantie                            27 april t/m 8 mei 

Hemelvaart + vrij                    21 en 22 mei 

Pinksteren                              31 mei en 1 juni 

Zomervakantie                        17 juli vanaf 12.30 uur t/m 28 augustus 

 

Studiedagen en drukverlagende dagen (cao) voor het personeel waarbij de leerlingen vrij zijn 

 

Vrijdag 1 november 

Vrijdag 6 december 

Woensdag 8 april en donderdag 9 april  

Vrijdagmiddag 17 april om 12.30 uur na de Koningsspelen 

Dinsdag 2 juni   

Woensdag 3 juni 

Nummer 9 Augustus 2019 

 Maandag 2 september Startgesprekken met ouders en leerlingen 

 Dinsdag 3 september 1e schooldag 

 

 

Wij wensen iedereen een hele fijne vakantie toe! 

 

Team Op Maat 



Op donderdagmiddag 11 juli jl. werden juf Pitty en meester Sebas van de groep Schildpadden verrast door de 

kinderen. 

2 ouders kwamen op bezoek met taartjes, een kaart met alle kinderen erop en een cadeautje voor beiden. 

Namens de hele groep bedankten zij juf Pitty en meester Sebas voor hun inzet de afgelopen periode.  

Kamp 

Hieronder een aantal leuke stukjes geschreven door leerlingen van de groep Leeuwen! 

Het was leuk er waren veel leuke spelletjes en het was een mooi bos  het was wel heel vermoeiend 

om te  lopen we moesten heel vaak lopen maar alles was wel heel goed geregeld het zwembad en de 

kamers het was gewoon heel leuk en er was veel ruimte om te doen wat   je wilt 

Ramon 

zwemmen was wel leuk en het terrein was groot en het gebouw was best groot en mooi en de spelle-
tjes waren ook leuk en de kamers waren ook mooi en groot en we gingen ook 18 km lopen was ook 
leuk maar het was niet leuk dat er prosexsyrupsen er waren en het eten was ook goed en de bus was 
ook goed 
 
Lorenzo 

Kamp was best leuk alleen door het lopen was het min-
der 
Lekker leuk spelen heel veel spelletjes doen lekker klooi-
en 
Grappen maken kort slapen en er waren veel prosexy-
rupsen 
 
Mike 
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Vreedzame School bij Op Maat  
 

Onze school werkt met de methode “de Vreedzame School”.  
Deze methode gaat uit van het werken aan een democratische leefgemeenschap. De kinderen hebben een stem. Tevens werkt 
de methode aan het leren oplossen van conflicten waarin de leerlingen meer verantwoordelijkheid nemen. We willen dat de 
school een veilige en prettige omgeving is voor de kinderen. Kinderen moeten zich gewaardeerd voelen en dat kun je bereiken 
door ze meer verantwoordelijkheid te geven en door ze “te zien”. Het begint vaak al met de manier van luisteren naar elkaar. 
Heb je respect voor een ander? Laat je een ander uitpraten? Hoe ga je om met je eigen gevoelens en die van de ander. Mag je 
samen met de meester of juf overleggen over zaken die spelen in de groep? Kun je met elkaar klassenregels- en afspraken be-
denken? Hoe lossen we conflicten op? We vinden het belangrijk om de kinderen te leren om oplossingsgericht te denken en 
respectvol met elkaar om te gaan. 
 

Zichtbaar op onze school 
 

Het hart wordt gevormd door de leergang sociaal-emotionele ontwikkeling. De lessenserie bestaat uit een wekelijkse les of 
activiteit in alle groepen van 30-45 minuten. Er zijn 38 lessen verdeeld over 6 blokken. Op onze school zijn er twee tot drie vas-
te momenten in de week waarin hier aandacht aan wordt besteed. 
 

Blok 1: We horen bij elkaar  
Blok 2: We lossen conflicten zelf op 
Blok 3: We hebben oor voor elkaar  
Blok 4: We hebben hart voor elkaar  
Blok 5: We dragen allemaal een steentje bij  
Blok 6: We zijn allemaal anders  
 
Wanneer de kinderen de klas in komen geeft de leerkracht ze een hand bij   binnenkomst en aan het einde van de dag ook bij 
het weggaan. De kinderen  worden direct gezien en gehoord door de leerkracht. 
 

Grondwet 
Om samen een fijn leefklimaat te creëren vinden we het belangrijk dat we een grondwet hebben waar wij ons allemaal naar 
gedragen. Een grondwet is gerelateerd aan hoe men zich gedraagt ten opzichte van anderen. 
Het team heeft de volgende grondwet opgesteld: 

 Wij zorgen ervoor dat iedereen erbij hoort 

 Wij zorgen ervoor dat iedereen zich veilig voelt en zichzelf kan zijn 

 Wij lossen conflicten samen op 

 Wij helpen elkaar 

 Wij zijn zuinig op spullen van onszelf en van een ander 
 

Regels en afspraken 
 

Daarnaast worden er iedere maandagochtend een aantal “gedragsverwachtingen” met de kinderen besproken. In die week 
wordt daar extra aandacht aan besteed en “op maatjes” voor uitgedeeld als het de kinderen al lukt om zich eraan te houden. 
In de eerste week oefenen we met zijn allen bv “ik loop rustig door de school”. 
 

Elke groep maakt aan het begin van het schooljaar afspraken met elkaar. Kinderen en leerkracht stellen deze samen op en ie-
dereen houdt zich hieraan. Dit betreft afspraken hoe men met elkaar omgaat in de klas, hoe men omgaat met het materiaal 
e.a. 
 

Op deze manier bouwen we met zijn allen aan een vreedzaam klimaat. 
 
 
 
 

 
 



 

 

Vakantie! 

Nog even en dan begint de zomervakantie. Heerlijk! En soms wat minder heerlijk. 

De vakantie brengt vaak veel regelwerk met zich mee voor de ouders. En voor sommige kin-
deren is het lastig invulling te geven aan de vrije tijd. Sommige kinderen missen de structuur en 
het dag- en weekritme van het naar school of kindercentrum gaan, en de vanzelfsprekendheid en 
zekerheid die daarbij hoort. Ook zijn broertjes en zusjes meer op elkaar aangewezen en dat kan 
meer onderling gedoe en conflicten uitlokken. 

Een paar tips 

 Stel uw verwachtingen niet te hoog. Als vakantie een geweldige tijd móet zijn, waarin je alle-
maal aan elkaar toe komt, je alleen maar fijne dingen doet, je gezond en blij bent en iedere 
dag de zon schijnt, dan komt u wellicht bedrogen uit. Vakantie vieren heeft zo zijn eigen uit-
dagingen en vraagt op zijn minst weer even wennen aan de situatie en aan elkaar. 

 Geniet en laat de kinderen genieten van dat er dingen mogen die anders niet kunnen. Bij 
voorbeeld uitslapen of lang in pyjama blijven. Blijf echter wel regels stellen en bespreek ze 
met de kinderen. Denk na over de zaken die u als ouder(s) belangrijk vindt, ook in de va-
kantie, en wat de kinderen nodig hebben, ook al zullen ze dat zelf heel anders zien. Denk bij 
voorbeeld aan het stellen van een limiet aan het dagelijkse schermgebruik. En (vaste) taak-
jes voor de kinderen, bv afwassen op de camping. 

 Behoud bij de kleintjes zoveel mogelijk ritme als het gaat om droogje, natje en slaapje (of 
rustig momentje). Onderneem wat grotere activiteiten zoveel mogelijk in de ochtend. Be-
spreek met de grotere kinderen hoe de dagen er uit zien. Vraag naar hun wensen, neem ze 
serieus en wees duidelijk over wat wel en niet kan. Leer verdragen dat uw kind zich kan ver-
velen. Daar kunnen soms heel creatieve ingevingen uit voortkomen. Het zal uw kind vast 
helpen als hij weet dat er elke dag ook leuke dingen met elkaar worden gedaan. 

 Ook een thuisvakantie kan een echte vakantie zijn. Iets samen doen met de kinderen hoeft 
niet altijd te betekenen dat u in de auto moet stappen of de portemonnee moet trekken. Ze-
ker voor een kleintje is het vooral heerlijk zoveel samen met u te kunnen zijn. Lekker kun-
nen scharrelen in een zandbakje of spartelen in een laagje water en een ijsje eten; dat is 
pas vakantie! Misschien kunt u met uw schoolkind genieten van samen koekjes bakken of 
zelf van aardappels patat maken, vissen vangen, een fietstocht maken met een picknick-
mand mee, een hut bouwen van dekens in de kamer of een tent opzetten in de tuin, samen 
een filmpje kijken; al die dingen waar u normaal niet altijd aan toe komt. (Op het internet zijn 
1001 ideeën te vinden.) Vraag uw kinderen een lijstje te maken van dit soort dingetjes. Of 
maak het samen. 

 Over wensenlijstjes gesproken: wat zijn uw verlangens voor de vakantie? Niemand heeft er 
iets aan als u zichzelf helemaal wegcijfert. Het is voor een kind fijn als mama en/of papa re-
kening met hem houden en er voor hem zijn. Daarnaast is het ook belangrijk dat ouders een 
goed voorbeeld geven door zelf hun wensen naar voren te brengen en daar ruimte voor te 
nemen. Geven en nemen. In sommige gezinnen mogen de ene dag de kind(eren), de ande-
re dag de ouders bepalen wat de hoofdactiviteit van de dag is. Hé, ook dat is structuur. 

We wensen u een fijne tijd! 

Voor meer informatie over opvoeden en opgroeien: www.cjgalphenaandenrijn.nl 
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