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Adressen en telefoonnummers

Delteykschool

Achterdijk 84g

3985 LB Werkhoven

Tel. 0343 551295

E-mail: info@delteyk.nl

www.delteyk.nl

Calamiteiten

Martijn van Kooten

Tel. 06 21520034

Interne contactpersonen

Tinja Cornelissen  

Tel. 0343 578351

Marion van Leeuwen 

Tel. 0343 551295

Algemeen bestuur Fectio

Rob Boerman (Bestuurder Directeur)

Tel.: 030 6381121

Pelmolen 19

3990 GD Houten

E-mail: info@ksfectio.nl

www.ksfectio.nl

Medenzeggenschapsraad

Peter Vermeulen

Tel. 0343 759536 

Wypke Zuidweg

Tel. 0343 538822

Oudervereniging

Remco Lots (voorzitter) 

Tel: 0343 552445

E-mail: ov@delteyk.nl

Schoolbegeleidingsdienst

CED 

Tel. 0346 219777

Onderwijstelefoon 

Tel. 0800 5010

GGD Midden Nederland 

Tel. 030 6086086
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Schooltijden en pauzehapje

Schooltijden

Iedere ochtend beginnen we om 8.30 uur en werken we tot 12.00 uur, 

behalve op woensdag:

onderbouw (groep 1 t/m 4) tot 11.30 uur

bovenbouw (groep 5 t/m 8) tot 12.30 uur

Iedere middag werken we van 13.15 uur tot 15.15 uur. 

Op woensdagmiddag zijn alle groepen vrij. 

Op vrijdagmiddag zijn groep 1 t/m 4 ook vrij.

Pauzehapje

Op maandag, dinsdag en donderdag nemen de kinderen fruit (en wat te 

drinken) mee naar school als pauzehapje (rond half 11). Op woensdag en vrijdag 

mag het fruit vervangen worden door bijvoorbeeld een liga of andere koek.  

Groep
1 t/m 4

Ochtend

Middag

Groep
5 t/m 8

Ochtend

Middag

Ma Di Wo Do Vr

8.30 - 12.00

13.15 - 15.15

8.30 - 12.00

13.15 - 15.15

8.30 - 11.30

Vrij Vrij

8.30 - 12.008.30 - 12.00

13.15 - 15.15

Ma Di Wo Do Vr

8.30 - 12.00

13.15 - 15.15

8.30 - 12.00

13.15 - 15.15

8.30 - 12.30

Vrij

8.30 - 12.008.30 - 12.00

13.15 - 15.15 13.15 - 15.15
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Vakantierooster 2013-2014

1ste schooldag      Maandag 2 september 2013

Vakanties 

Herfstvakantie     19 oktober 2013 t/m 27 oktober 2013

Kerstvakantie     21 december 2013 t/m 05 januari 2014

Voorjaarsvakantie  15 februari 2014 t/m 23 februari 2014

Pasen      18 april 2014 t/m 21 april 2014

Meivakantie     26 april 2014 t/m 11 mei 2014

Hemelvaart    29 mei 2014 t/m 01 juni 2014

Pinksteren     09 juni 2014

Zomervakantie     19 juli 2014 t/m 31 augustus 2014

Al vastgestelde vrije middagen

Donderdagmiddag 5 december 

voor groepen 1 t/m 4

Donderdagmiddag 19 december 

in verband met kerstviering ’s avonds

Vrijdagmiddag 20 december

middag voor de kerstvakantie

Vrijdagmiddag 18 juli 2014

middag voor de zomervakantie
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Enkele dagen per schooljaar hebben de leerkrachten na- en bijscholing.

Op deze dagen hebben alle kinderen vrij van school.

Bij het inroosteren van de studiedagen wordt er zoveel mogelijk rekening 

gehouden met de wisselende werkdagen van de ouders.

De studiedagen van dit schooljaar staan als volgt ingeroosterd:

Maandag 30 september 2013

Donderdag 6 februari 2014

Woensdag 28 mei 2014

Vakantierooster 2013-2014



Lieke van Kooten
Leerkracht groep 3, 
op maandag, dinsdag en 
woensdag
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Teamsamenstelling schooljaar 2013-2014

Marjolein de Jongh
Directeur (ambulant op ma. 
en di.), leerkracht groep 8 
op donderdag en vrijdag, 
IB groep 6 t/m 8

Martijn van Kooten
Directeur (ambulant op di. 
en do.), leerkracht groep 7 
op maandag, woensdag 
en vrijdag, ICT-coördinator

Kirsten van Pruissen
Leerkracht groep 8 op
maandag, dinsdag en
woensdag

Marjon van Dam
Leerkracht groep 7 op 
dinsdag en donderdag

Jesse Smale
Leerkracht groep 6 op
maandag, dinsdag, 
woensdag, donderdag
en vrijdag.

Janine Dreef
Leerkracht groep 5 op
maandag, dinsdag en
woensdag

Jetty Mulder
Leerkracht groep 5 op
donderdag en vrijdag,
IB groep 1 t/m 5

Lonneke Adriaans
Leerkracht groep 4, 
op maandag, donderdag 
en vrijdag

Gabrielle Goud
Leerkracht groep 4 op 
dinsdag en woensdag

Eva Post
Leerkracht groep 3, 
op donderdag en vrijdag

Marion van Leeuwen
Leerkracht groep 1-2a 
op maandag en dinsdag,
interne contactpersoon
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Patricia Smulders
Leerkracht groep 1-2a 
op woensdag, donderdag 
en vrijdag

Sonny Verboeket
Leerkracht groep 1-2b
op maandag en dinsdag

Marga Pieters
Leerkracht groep 1-2b
op woensdag, donderdag 
en vrijdag

Vervanging van een leerkracht bij ziekte

Als een leerkracht ziek is doen we er alles aan een vervanger te vinden. Allereerst 
proberen we een bevoegde leerkracht vanuit de vervangingspool binnen Fectio te vinden.
Als dat niet lukt zoeken we binnen de school een oplossing, zoals:
•   een stagiaire die een groep begeleidt onder supervisie van een leerkracht,
•   groepen samenvoegen (maximaal 1 dag).

In het uiterste geval moeten we een groep naar huis sturen. Voordat we dit doen stellen 
we alle ouders op de hoogte. Kinderen die niet thuis of elders terecht kunnen, kunnen op 
school blijven.

Erna Neurink
RT op maandag, dinsdag, 
woensdag en donderdag

Joke van de Vendel
Administratief medewerkster
op donderdagochtend

Tinja Cornelissen 
Interne contactpersoon
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Wat te doen bij…

Ziekte

Als uw kind ziek is kunt u dit ’s morgens rond kwart over 8 telefonisch doorgeven, 

tel. 0343 551295.

Verlof aanvragen

Vanaf de dag dat uw kind vier jaar is, mag het hele dagen naar school, 

maar bent u niet verplicht uw kind ook iedere dag naar school te laten gaan. 

De leerplicht gaat namelijk in als uw kind vijf jaar is geworden. Vijfjarigen zijn 

ten hoogste 5 uur per week vrijgesteld van school. Als u uw kind thuishoudt, 

geeft u dit dan wel door aan de groepsleerkracht? De leerkracht kan een 

vijfjarige nog eens vijf uur extra vrijstelling per week verlenen. Vanaf zes jaar 

geldt een volledige leerplicht.

Het is sinds de wijziging van de leerplichtwet niet (meer) toegestaan leerlingen 

vrij te geven om buiten de schoolvakanties op vakantie te gaan. Wilt u toch een 

aanvraag doen voor schoolverzuim buiten de vakantiedagen, dan moet u 

uiterlijk 6 weken van tevoren een schriftelijk verzoek bij de directie indienen. 

Hiervoor kunt u een verlofformulier aanvragen bij de directie.

Als u vanwege uw beroep niet in de schoolvakanties met uw gezin op vakantie

kunt, mag de directie eenmaal per jaar voor maximaal twee weken buiten de 

schoolvakanties om vrij geven, behalve in de eerste twee weken van het 

schooljaar. Het moet hierbij gaan om ‘de specifieke aard van het beroep’ en niet 

‘de aard van het bedrijf’.

De leerplichtambtenaar van de gemeente controleert of de school zich aan de 

regels houdt. De directeur die toch extra verlof verleent, riskeert een boete. 

Er wordt extra gelet op verlofaanvragen voor één of enkele dagen voor aanvang 

van een vakantieperiode.



Ook u loopt een risico: als u uw kind zonder toestemming van school houdt, 

kan de gemeente u een boete opleggen van maximaal €5.000,-. Wanneer de 

directeur verlof heeft gegeven, moet u dit nog wel bij de leerkracht melden. 

Heeft u nog vragen over de verlofregeling? Neem dan contact op met de 

ambtenaar leerplichtzaken van de gemeente Bunnik of de schoolleiding.

Communicatie met school

Elke week ontvangt u via de mail een weekbrief met actuele informatie mee 

naar huis. Deze vindt u ook op de website.

Als u vragen of opmerkingen hebt ten aanzien van uw kind of de school, 

kunt u via de mail een afspraak maken met de leerkracht van uw zoon of 

dochter of de directie.

Persoonlijke en inhoudelijke zaken bespreken wij echter altijd graag 

in een persoonlijk gesprek.

praktische informatie   11
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Schoolafspraken

Wij willen met de kinderen werken in een goede en veilige omgeving, waar 

respect is voor elkaar en waar iedereen wordt geaccepteerd zoals hij of zij is. 

Om met elkaar hieraan te werken hebben wij hiervoor op school een aantal 

schoolregels. Een drietal regels voor binnen in onze school en een drietal 

regels voor buiten op het plein.

Voor binnen in de school:

We zullen goed voor 
de spullen zorgen

Voor groot en klein 
zullen we aardig zijn

De school is van binnen 
een wandelgebied en buiten 

hoeft dat lekker niet

dan zijn ze weer te 
gebruiken morgen
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Voor buiten op het schoolplein:

  Bij ons op school kan 
iedereen meedoen

Problemen probeer 
ik eerst zelf 
op te lossen

Ik ben voorzichttig met 
de spullen van school en 

  van een ander

ik ga naar   
de pleinwacht als 

dit niet lukt
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Stichting Fectio, OV en MR

Stichting Fectio

In de Katholieke Scholenstichting Fectio zijn 13 katholieke basisscholen 

opgenomen, verspreid over de gemeentes Houten en Bunnik. Deze scholen 

functioneren zelfstandig met een eigen directie en een vast onderwijsteam. 

Ze vallen onder de koepel van de Stichting, en werken op haar initiatief 

nadrukkelijk samen. Dit is bijvoorbeeld duidelijk zichtbaar in het personeels- 

en onderwijsbeleid. De samenwerking geeft alle scholen voortdurend nieuwe 

kwaliteitsimpulsen. De stichting kent een Raad van Toezicht dat op grote lijnen 

de organisatie bestuurt. Voor het uitvoerende werk is een Directeur Bestuurder. 

Ondersteund door een stafbureau. Binnen de Stichting werken 320 personeels-

leden die lesgeven aan 3000 leerlingen.

Oudervereniging

De Oudervereniging Delteykschool is een zelfstandige vereniging die als doel 

heeft de belangen van ouders en kinderen te behartigen binnen de school-

organisatie. Daarbij streeft zij naar optimale samenwerking en communicatie 

tussen team, ouders en bestuur. Alle ouders zijn automatisch lid.

De vereniging stimuleert en organiseert de ouderparticipatie in de school en haar 

omgeving. Zij realiseert dit ondermeer door:

•   Het innen van een vrijwillige ouderbijdrage en deze te besteden aan 

     excursies, gangversieringen, minikamp, de organisatie van activiteiten 

     rondom feestdagen, onderhoud van het schoolplein, etc.

•   Deelname van ouders aan door het team geïnitieerde activiteiten op school

•   Het creëren en verbeteren van een veilige en uitdagende schoolomgeving 

     (verkeersveiligheid en schoolplein)

•   Aandacht voor gezondheid en hygiëne op school (o.a. luizencontrole)

•   Het organiseren van thema avonden voor ouders
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Het bestuur bestaat uit 6 tot 9 ouders die gemiddeld 7 keer per jaar samen-

komen om te vergaderen. Tijdens de jaarlijkse ledenvergadering brengt het 

bestuur verslag uit over de activiteiten en de daarbij horende financiële 

verantwoording van het afgelopen jaar. Bovendien worden de nieuwe plannen 

en de begroting voor het volgende jaar gepresenteerd. Alle vergaderingen zijn 

openbaar en staan ingeroosterd in de schoolkalender.

Het bestuur van de oudervereniging staat altijd open voor uw vragen, ideeën en 

klachten. Spreek ons gerust aan op het schoolplein, of neem contact op met

Remco Lots of ov@delteyk.nl

Medezeggenschapsraad

De Delteyk heeft een medezeggenschapsraad die de ontwikkelingen

op de school volgt. Zij bestaat uit een afvaardiging van twee ouders en twee 

leerkrachten. Bij belangrijke beslissingen wordt advies of instemming gevraagd 

aan de MR. De medezeggenschapsraad probeert al bij de voorbereiding hier-

van mee te denken en geeft vervolgens gevraagd, soms ongevraagd, advies. 

Het gaat dan om zaken die direct te maken hebben met het onderwijs, 

bijvoorbeeld de klassenindeling of het vaststellen van een schoolreglement. 

Ook kunnen ontwikkelingen aan de orde komen die betrekking hebben op de 

school als geheel, zoals bijvoorbeeld de bouw van Het Kwartier.

Voor de stichting Fectio is een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad actief.

Deze GMR volgt op vergelijkbare wijze de ontwikkelingen op stichtingsniveau.

Ouders die zaken willen inbrengen of bespreken kunnen contact opnemen met 

de MR-leden:

Sonny Verboeket        namens het team / lid GMR

Peter Vermeulen         namens de ouders / lid GMR

Wypke Zuidweg         namens de ouders



16   praktische informatie

Overblijven

De tso verzorgd door de Blauwe Ezel. Indien u gebruik wilt maken van het 

overblijven, zult u uw kind elk jaar opnieuw aan moeten melden. Dit is altijd 

in de maanden mei/juni. 

Er zijn drie deelname mogelijkheden; 

•   een abonnement, 

•   een strippenkaart of 

•   een combinatie van een abonnement en een strippenkaart.

Het tso tarief is voor het schooljaar 2012-2013 vastgesteld op € 3,00 per keer. 

Het overblijven op een strippenkaart kost € 3,50 per keer. 

Tussentijds aanmelden

Als u nog niet weet of u uw kind laat overblijven, kunt u uw kind in de loop van 

het schooljaar aanmelden. Hiervoor dient u een aanmeldingsformulier 

(verkrijgbaar bij de Blauwe Ezel) in te vullen en in te leveren bij de Blauwe Ezel. 

Tussentijdse aanmeldingen worden altijd verwerkt per 1e van de maand, waarin 

het abonnement ingaat. M.u.v. kinderen die net naar school gaan. De kosten van 

het abonnement worden naar evenredigheid berekend.

De coördinator van de tso is Geke Hordijk. Zij is op maandag en donderdag-

ochtend tussen 10.30 uur en 11.30 uur aanwezig tijdens het telefonische 

spreekuur. U kunt haar bereiken op telefoonnummer 0343-552366 of u kunt 

uw vraag per email stellen; deblauweteamezel@skon.nl  

Tijdens vakanties is er geen telefonisch spreekuur!
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Afmelden voor een dag

Het is belangrijk dat u uw kind afmeldt als hij/zij niet komt overblijven. 

Het is namelijk vervelend als de overblijfkrachten voor niets op zoek gaan 

naar uw kind(eren).

Dit afmelden dient u uiterlijk voor 11.00 uur op de dag zelf door te geven 

op telefoonnummer 0343 - 552366. Ook kunt u uw afmelding per email 

versturen naar deblauweteamezel@skon.nl
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Zorgverbreding

Het kan zijn dat uw kind tijdens zijn ontwikkeling problemen tegenkomt en extra 

zorg nodig heeft. Hiermee bedoelen we kinderen die bijvoorbeeld onder of boven 

het groepsgemiddelde presteren of sociaal-emotionele en/of gedragsproblemen

hebben. Wij noemen deze extra zorg aan leerlingen ‘zorgverbreding’.

Zorgverbreding staat bij onze school hoog in het vaandel, omdat we er vanuit 

gaan dat ieder kind onderwijs krijgt dat bij zijn mogelijkheden past. Via ons 

‘leerlingvolgsysteem’ en de dagelijkse omgang met kinderen signaleren we 

problemen in een zo vroeg mogelijk stadium. Juist u merkt aan uw kind dat er 

iets aan de hand is. Schroom dan niet contact op te nemen met de klassen-

leerkracht. Wanneer de hulp in de groep alleen niet voldoende is kan een kind 

extra hulp krijgen bij onze remedial teacher (RT-er). U wordt hier als ouder dan 

over geïnformeerd door middel van een uitgebreide informatiebrief en in goed 

overleg met de leerkracht van uw kind.

Klachtenregeling

Elke scholenstichting is verplicht een algemene klachtenregeling op te stellen. 

De klachtenregeling is alleen van toepassing als men met zijn klachten nergens 

anders terecht kan. Veruit de meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken 

zullen immers in eerste instantie in goed overleg met de betreffende leerkracht 

of de directie worden besproken. 

Wanneer deze afhandeling niet tot tevredenheid heeft geleid, kunt u een beroep 

doen op bovengenoemde klachtenregeling. De volledige klachtenregeling van 

onze stichting staat op de website van school: www.delteyk.nl.

Interne contactpersoon

Kinderen en ouders kunnen natuurlijk ook altijd met hun verhaal terecht bij onze 

interne contactpersonen Tinja Cornelissen en Marion van Leeuwen.
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Schoolarts

Als uw kind in groep 2 en groep 7 zit, gaat hij of zij naar de schoolverpleeg-

kundige. Van te voren krijgt u een brief over de geplande bezoeken en het 

verzoek een vragenlijst in te vullen. Het is fijn als een van de ouders bij de 

afspraken aanwezig is. De GGD Midden-Nederland organiseert deze bezoeken 

en ze vinden plaats op school.

Luizen

Hoofdluis is een vervelend en helaas veel voorkomend probleem op basis-

scholen. Ook op de Delteykschool hebben we elk jaar wel te maken met een 

aantal gevallen van hoofdluis. Om dit in een zo vroeg mogelijk stadium te 

signaleren en aan te pakken is er op onze school al enige jaren een luizen-

controlegroep. Als u hoofdluis bij uw kind vindt, wilt u dit dan aan de leerkracht 

melden en uw kind tegen luis behandelen? Mocht u vragen hebben over een 

goede behandeling, neemt u dan contact op met de leerkracht.
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Schoolfoto

Eén keer per jaar komt de schoolfotograaf op school. Er worden groepsfoto’s en 

individuele foto’s gemaakt. Meestal komt de fotograaf aan het begin of einde van 

het schooljaar. Dit schooljaar komt de fotograaf op dinsdag 10 september 2013.
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Activiteiten
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Kringen

Vertelkring
Op maandagmorgen is er in iedere groep ruimte voor een vertelkring. Kinderen

kunnen hun verhaal vertellen over belevenissen in het weekend. Ook op andere 

momenten in de week kan zo’n vertelkring plaatsvinden. Op school proberen wij 

zo ruimte te geven aan gebeurtenissen die belangrijk zijn voor de kinderen.

Lees- en themakring
Bij ons op school is het gebruikelijk dat kinderen vanaf groep 3 presentaties 

houden in een kring. In groep 3 begint dat al met de leeskring, iets wat voortgezet

wordt tot aan groep 8. Vanaf groep 4 houden kinderen ook een themakring, 

een soort spreekbeurt. Deze presentaties worden gehouden door en voor

kinderen. Wanneer uw aanwezigheid nodig is, kunt u hierover afspraken maken 

met de betrokken leerkracht.

Nadere informatie over deze kringvormen krijgt u op de jaarlijkse informatie-

avond of in een brief van de klassenleerkracht.
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Vrijdagactiviteiten

Eigen groep
Op het weeksluitingenrooster dat u aan het begin van het schooljaar ontvangt kunt

u zien welke activiteit er is als weeksluiting in de bouw van uw kind. Wanneer er

‘eigen groep’ staat betekent dit dat de kinderen met hun eigen klas de week afsluiten.

Keuze-uur
Al jaren hebben we bij ons op school het zogenaamde keuze-uur. Dit vindt altijd 

plaats op vrijdagmorgen (onderbouw) of vrijdagmiddag. Afhankelijk van de grootte

van de groep zijn er 6 tot 9 keuze-uren per jaar. Het keuze-uur vindt altijd plaats 

met twee groepen tegelijk. Bij de onderbouw duren alle activiteiten één uur, in 

de bovenbouw tweemaal dezelfde één-uursactiviteit verspreid over 2 vrijdagen. 

Tijdens het keuze-uur werken de kinderen in kleine groepjes aan opdrachten die 

minder makkelijk in de eigen klas of met de hele groep uit te voeren zijn. Dat kan 

te maken hebben met de mate waarin er begeleiding nodig is, of met materiaal-

gebruik (we hebben bijvoorbeeld onvoldoende figuurzagen voor een hele groep).

Podium
Ieder schooljaar zijn er vier seizoensvieringen. Steeds bereiden twee groepen 

een viering voor. Zij laten hierin aan de andere groepen zien wat ze in de 

afgelopen periode hebben gedaan en beleefd. Hierbij kan van alles aan de 

orde komen, het zingen van een nieuw geleerd lied of het voorlezen van zelf-

geschreven gedichten. Maar ook werkstukjes en mooie tekeningen passeren de 

revue. Er is vaak een gezamenlijke presentatie van de groepen.

Speelgoeddag
Enkele keren per jaar is er in groep 1-2 speelgoeddag. De kinderen mogen dan 

speelgoed meenemen om daar samen met anderen mee te spelen. De normale 

klassenregels worden dan versoepeld en ze mogen ook in de andere groep spelen.

In groep 3 en 4 wordt ook nog een paar keer per jaar een speelgoeddag 

gehouden. Voor data kunt u het vrijdagrooster in de jaarkalender raadplegen.
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Sport & spel

Gym

Groep 1-2

Elke dag is er de mogelijkheid naar het speellokaal te gaan. Zowel s’morgens 

als s’middags. Hier worden spel- of danslessen gegeven of les met toestellen. 

Hiervoor zijn geen gymkleren nodig, wel gymschoenen. Deze blijven dan ook 

op school. 

Midden- en bovenbouw

Twee maal per week hebben alle kinderen van groep 3 t/m 8 gym in de gymzaal. 

Eenmaal is dit een les met toestellen, de andere keer een spel- of dansles.

De kinderen dragen tijdens de bewegingslessen sportkleding. In de zaal dragen 

kinderen sportschoenen of ze lopen op blote voeten. De kinderen van groep 5 

t/m 8 douchen verplicht na de gymles. Hiervan kan worden afgeweken wanneer 

de leerling een briefje van u heeft waarop staat dat hij/zij niet hoeft te douchen.

Sporttoernooien

Vanaf groep 5 hebben de kinderen bij ons op school jaarlijks een aantal sport-

evenementen. Dit zijn sporttoernooien waar kinderen van alle scholen uit de 

gemeente Bunnik aan mee doen. Deze toernooien worden georganiseerd door 

een sportcommissie waar leerkrachten van de deelnemende scholen in zitten. 

Op de schoolkalender staan deze toernooien vermeld.

Avondvierdaagse

Eenmaal per jaar kunnen de kinderen vanaf groep 3 meelopen in de avondvier-

daagse. Ze kunnen kiezen tussen 5 of 10 kilometer. De kinderen krijgen met de 

weekbrief een inschrijfformulier mee naar huis.
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Feesten en bijzondere gebeurtenissen

Jarig

Jarig zijn op school is leuk! Zeker wanneer er zo’n gezellige verjaardagskring

wordt gehouden. T/m groep 4 bent u welkom om de verjaardag in de klas mee 

te vieren. Bij een verjaardag hoort ook een lekkere traktatie voor de kinderen 

uit de klas. Deze hoeft maar klein te zijn en het liefst gezond. Meestal bent u 

creatief genoeg om te zorgen voor iets leuks. Het is bij ons ook de gewoonte 

dat de jarige samen met één of twee klasgenootjes met een traktatie langs de 

andere meesters en juffen gaat. Zij schrijven dan hun felicitatie op een feestelijke 

kaart. Als uw kind op een doordeweekse dag jarig is vieren we de verjaardag 

op de dag zelf. Als uw kind in het weekend of in een vakantie jarig is, spreekt u 

met de leerkracht af wanneer de verjaardag in de klas gevierd wordt.

Meesters- en juffendag

Eén keer per jaar vieren alle juffen en meesters tegelijk hun verjaardag. Dit is 

altijd een heel feestelijke dag. Aan het begin van de ochtend worden de 

leerkrachten in hun eigen groep in het zonnetje gezet en verwend met zelf 

meegebrachte cadeautjes van de leerlingen. Daarna barst er een gezellig feest 

los met spelletjes en knutselactiviteiten. Ouderhulp is hierbij altijd zeer welkom. 

U kunt zich hiervoor opgeven via een apart formulier, wat uw kind mee naar huis 

krijgt in de periode van voorbereiding van deze dag.

Ouderaula

Ieder jaar organiseren de groepen een ouderaula. Tijdens de ouderaula voeren 

de kinderen bijvoorbeeld een toneelstukje of sketches op, of ze zingen liedjes. 

Natuurlijk gebeurt dit allemaal op het podium. Deze momenten zijn speciaal 

bedoeld voor ouders, maar natuurlijk zijn ook grootouders en andere belang-

stellenden welkom om te genieten van het optreden van hun (klein)kind! Op de 

schoolkalender staan de data van deze aula’s.
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Speldagen
Elk jaar organiseren we drie speldagen, voor iedere bouw één. Eén voor groep 1-2,

één voor groep 3 en 4 en één voor de groepen 5 t/m 7. Tijdens de speldag kunnen

de leerlingen, aan de hand van een thema, aan leuke, spannende en gezellige 

activiteiten deelnemen. De speldag vindt steeds plaats op een andere locatie.

Doordraaimiddag
Op de laatste donderdagmiddag van het schooljaar draaien de kinderen van 

alle groepen een klas door. Dan gaan ze alvast kennis maken met hun nieuwe 

lokaal, de nieuwe juf en/of meester en natuurlijk al een beetje met de nieuwe 

leerstof. De kinderen van groep 8 zijn op die middag vrij van school. 

Afscheid groep 8
Aan het eind van de basisschool komt de stap naar het voortgezet onderwijs. In

groep 8 werken we hier samen met de kinderen naar toe. Het afscheid van groep 

8 wordt gevierd met een musical die opgevoerd wordt door alle leerlingen van

dezegroep, meestal op de laatste dinsdag van het schooljaar. Alle kinderen van 

de school bekijken deze musical. ’s Avonds is er een voorstelling voor de ouders 

van groep 8 en andere genodigden, gevolgd door een swingend afscheidsfeest.

Acties voor goede doelen
Ieder jaar besteden wij op school aandacht aan goede doelen. Een jaarlijks terug-

kerende actie is de Vastenactie in samenwerking met de parochie. Daarnaast

besteden wij eens per jaar in een speciale week aandacht aan een doel dat jaarlijks

wisselt. Hiervoor hebben wij gekozen omdat we ons als school niet aan één project

of organisatie willen verbinden. De keuze voor het doel komt tot stand in een team-

overleg. Eén van de belangrijkste uitgangspunten is hierbij dat de actie aansprekend

is voor onze leerlingen en aansluit bij hun belevingswereld. Een actie waarbij de 

opbrengst direct ten goede komt aan andere kinderen in de wereld heeft daarom 

onze voorkeur. Indien u suggesties heeft, kunt u deze altijd aan het team voorleggen.
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Inloopavond
Twee maal per jaar is er een inloopavond voor ouders en kinderen. Op deze 

inloopavond kunnen de kinderen aan hun ouders laten zien en vertellen waar zij 

op school allemaal mee bezig zijn en wat zij hebben gemaakt. 

Thema-avond
Elk jaar organiseert de oudervereniging twee avonden voor ouders. Deze 

avonden gaan over een thema wat verbonden is aan opvoeding of onderwijs. 

Afgelopen jaren ging het bijvoorbeeld over de thema’s gezonde voeding, 

zelfvertrouwen, seksuele en relationele vorming en de katholieke identiteit van 

de school. Heeft u zelf ideeën voor een thema-avond, neem dan gerust contact 

op met de oudervereniging.

Klasseninformatieavond
Ieder jaar organiseren wij een aantal weken na de start van het schooljaar een 

klasseninformatieavond. De leerkracht vertelt u dan hoe het onderwijs er dat jaar 

uitziet en bespreekt algemene groepszaken. De avond is bovendien een prima 

gelegenheid om kennis te maken met de leerkracht.

Avonden voor ouders
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Ouderparticipatie

Voor diverse activiteiten op school is het meehelpen, meedenken, meepraten, 

meelezen en mee-organiseren van ouders en verzorgers onmisbaar.

We nodigen u dan ook van harte uit om hieraan uw bijdrage te leveren. 

Het gaat om activiteiten met en voor de kinderen, en om werkzaamheden in en 

rond het schoolgebouw. 

Ouderparticipatie biedt u de mogelijkheid om op een leuke manier uw kind op 

school mee te maken, en om betrokken te zijn bij de klas en school.

U kunt uw hulp heel eenvoudig aanbieden. Aan het begin van het schooljaar, 

of wanneer uw kind op school komt, krijgt u een hulp-ouderlijst waarmee u zich 

kunt inschrijven voor structurele activiteiten. Voor meer incidentele klussen hangt 

naast de deur van het lokaal een intekenlijst, en soms doen we een oproep voor 

hulp in de weekbrief. Wij stellen al uw hulp, structureel of incidenteel, zeer op prijs!

Terugkerende activiteiten

Keuze-uur voor alle kinderen

Al jaren hebben we bij ons op school het zogenaamde keuze-uur. Dit vindt altijd 

plaats op vrijdagmorgen (onderbouw) of vrijdagmiddag. Afhankelijk van de grootte

van de groep zijn er 6 tot 9 keuze-uren per jaar. Het keuze-uur vindt altijd plaats 

met twee groepen tegelijk. Bij de onderbouw duren alle activiteiten één uur, in 

de bovenbouw tweemaal dezelfde één-uursactiviteit verspreid over 2 vrijdagen. 

Tijdens het keuze-uur werken de kinderen in kleine groepjes aan opdrachten die 

minder makkelijk in de eigen klas of met de hele groep uit te voeren zijn. Dat kan 

te maken hebben met de mate waarin er begeleiding nodig is, of met materiaal-

gebruik (we hebben bijvoorbeeld onvoldoende figuurzagen voor een hele groep).
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Luizencontrole in alle groepen

De luizencontrolegroep bestaat uit vaders en moeders die na elke vakantie-

periode de kinderen in alle klassen controleren op hoofdluis. Uw hulp is zeer 

welkom. U kunt zich aanmelden bij de leerkracht.

Activiteitencommissie

De activiteitencommissie organiseert, soms samen met het team, diverse

activiteiten en geeft hieraan ook concrete invulling. Zoals bijvoorbeeld het

kerstfeest, sinterklaas en het minikamp. Het betreft activiteiten met de kinderen

of met ouders en kinderen. Zie ook bij feesten en bijzondere gebeurtenissen 

op pagina 25.

ICT-groep

De ICT-groep draagt onder andere zorg voor de website van de school, 

en voor de ontwikkeling en ondersteuning van alle andere ICT-activiteiten.

U kunt zich hiervoor aanmelden bij Martijn van Kooten.
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Medezeggenschapsraad

In de medezeggenschapsraad participeren twee teamleden en twee ouders. 

Zie voor inhoudelijke informatie bij MR.

Bestuur van de oudervereniging

Regelmatig is er behoefte aan nieuwe enthousiaste ouders voor het bestuur van 

de oudervereniging. Lijkt het u wat? Lees dan het stukje tekst op pagina 13.

Incidentele activiteiten

Deze worden aangekondigd in de weekbrief of in een brief gericht aan de betref-

fende klassen. Het betreft bijvoorbeeld vervoer naar culturele uitjes en sporteve-

nementen, speldagen, minikamp en meesters en juffendag.

Schoolplein- en tuindagen

Om kosten te besparen vragen wij enkele keren per jaar ouders om te helpen 

met het bijhouden van de tuin of het opknappen van het schoolplein. Via de 

weekbrief houden wij u op de hoogte van deze dagen.

Avondvierdaagse

Bij de avondvierdaagse is hulp van ouders nodig voor het vervoer, om mee te 

lopen en om onderweg te helpen bij de drinkpost. U wordt hiervoor gevraagd 

via het inschrijfformulier van de avondvierdaagse.




