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Welkom 

   op  

school 



Wie wij zijn 

 

   
De basisschoolperiode vormt een belangrijk deel van de onderwijsloopbaan van uw kind. Het team van de 
Wadden wil zich daarvoor graag inzetten. We hopen dat uw kind zich bij ons op school thuis voelt, en 
er vele jaren met plezier zal doorbrengen. Acht belangrijke jaren waarin de basis gelegd wordt voor 
verdere ontplooiing.   
   
Basisschool De Wadden is een Christelijke school met een open blik naar de samenleving. Wij bieden 
kwalitatief goed onderwijs en hebben hoge verwachtingen van onze leerlingen en leerkrachten. Wij zien 
ouders als educatieve partners waarmee wij samenwerken aan de toekomst van hun kind en onze 
leerling.  
 
De Wadden: een school waar we trots op zijn!   
 
Onze school heeft  12 groepen verdeeld over twee gebouwen. We starten met drie kleutergroepen 1/2 en 
halverwege het schooljaar start bij voldoende aanmeldingen een nieuwe instroomgroep met leerlingen die 
4 jaar zijn geworden. De leerkrachten werken met elkaar samen om de doorgaande lijn in alle vakken te 
waarborgen.  Samen met de interne begeleiders zorgen wij ervoor dat de leerlingen in hun eigen tempo 
de lessen volgen en zo ver mogelijk komen in hun ontwikkeling. 
 
Waaraan herkent u ons? 
 

Speerpunt ‘Harmonie en veiligheid’   
 Als Protestants Christelijke basisschool zien wij het als een uitdaging om vrede en veiligheid te bieden 
aan ieder kind, zodat hij/zij zich optimaal kan ontplooien. Duidelijke afspraken en een positieve 
benadering liggen hieraan ten grondslag. Kenmerkend voor de school is de positieve sfeer. Binnen die 
veiligheid stimuleren we onze leerlingen om zo veel mogelijk eigen verantwoordelijkheid te nemen.   
Onze school wil alle kansen bieden aan de kinderen om zich te ontwikkelen tot een 
mens met zelfvertrouwen, respect voor zichzelf en de ander en met een open vizier naar de samenleving.    
   

Speerpunt ‘Basisvaardigheden’   
 We leren uw kind basisvaardigheden aan op het gebied van kennen en kunnen, spel en sport, expressie 
en creativiteit. Uitgaande van de leerstof als eerste prioriteit staat de algehele ontwikkeling van onze 
leerlingen bij ons hoog in het vaandel. Wij achten het van groot belang onze leerlingen passend taal-
, lees- en rekenonderwijs te geven en voldoende gebruik te maken van de onderwijstijd. Vanaf groep 3 
gaan de leerlingen ook op vrijdagmiddag naar school.     

   
Speerpunt ‘21e -eeuwse vaardigheden’   

In alle klaslokalen staan computers, laptops of Chromebooks die dagelijks worden ingezet bij de diverse 
vakgebieden. Het gebruik van actuele software ondersteunt het leerproces. Ook beschikken alle lokalen 
vanaf groep 3 over een digitaal schoolbord en de kleuterklassen over touchscreens, wat leidt tot 
interactieve lessen. De competenties ict-basisvaardigheden, informatievaardigheden, mediawijsheid 
en computational thinking vormen samen het begrip digitale geletterdheid. Digitale geletterdheid is 
daarmee onderdeel van de 21e-eeuwse vaardigheden.   
Overige competenties zijn: communiceren; samenwerken; probleemoplossend vermogen; creativiteit; 
kritisch denken en sociale en culturele vaardigheden. Deze onderdelen zijn verweven in het reguliere 
lesaanbod van Vierkeerwijzer   
   

Speerpunt ‘Leerlingzorg’    
Onze leerlingen krijgen een goed op hen afgestemd onderwijsaanbod. We werken in de klas op drie 
niveaus. Dit staat beschreven in het groepsplan. Uiteraard kan dit alleen door het beheren van een goed 
georganiseerd klassenmanagement. Voor leerlingen die meer aankunnen dan de reguliere leerstof 
biedt, kunnen we versnellen, verrijken of verdiepen. Daarnaast hebben we een plusklas. Hier worden deze 
leerlingen op hun niveau uitgedaagd. We hebben hierbij een samenwerking met de ‘Day a week school’.   



‘Normen, waarden en gedrag’ 
Wij zien onderwijs als een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de school en ouders. De ouder kent zijn 
of haar kind het beste, op school hebben we onze eigen deskundigheid. Om goed onderwijs te kunnen 
bieden, is het belangrijk dat leraren, ouders en leerlingen respect hebben voor elkaar, open en eerlijk met 
elkaar communiceren en elkaar vertrouwen. Wij gaan hierbij uit van normale gedrags- en omgangsregels. 
Deze gedragsregels vormen de basis voor een goed pedagogisch klimaat.  
Wij verwachten van leerkrachten dat zij respectvol omgaan met kinderen en ouders en dat zij onderling 
respectvol met elkaar omgaan. Zij zijn zich bewust van het gezegde: “goed voorbeeld doet volgen”.  
 
Wij verwachten van ouders, dat zij: 
- andere ouders en kinderen respectvol benaderen. 
- de normen en waarden van school onderschrijven.  
- meehelpen aan de ontwikkeling van hun kind en de kwaliteit van de school.  
- met de school overleggen als zij zich zorgen maken over het welzijn van hun eigen kind. 
- ervoor zorgen dat het kind elke dag op tijd naar school komt.  
- naar de informatieavond en ouderavonden komen.  
- een kind op tijd ziek melden, tussen 8.00 uur en 8.20 uur, bij voorkeur via SchouderCom  en dat 

nieuwe gegevens, bv. een nieuw telefoonnummer, zo snel mogelijk worden doorgegeven.  
- bijdragen aan de verkeersveiligheid rondom school.  
- ervoor zorgen dat het kind zindelijk is.  
- thuis positief over school praten en belangstelling tonen. Zo halen kinderen betere resultaten.  
- regelmatig het huiswerk met hun kinderen bespreken. Ze stimuleren hun kinderen om het huiswerk te 

maken en ze bieden hulp bij het maken van het huiswerk.  
 
Praktisch 
 
Schooltijden 

Groep 1 en 2: 

maandag  08.30 uur - 12.00 uur 

   13.00 uur - 15.00 uur 

dinsdag   08.30 uur - 12.00 uur 

   13.00 uur - 15.00 uur 

woensdag   08.30 uur - 12.15 uur 

donderdag   08.30 uur - 12.00 uur 

   13.00 uur - 15.00 uur 

vrijdag   08.30 uur - 12.00 uur 

 

 

 

Groep 3 t/m 8:  

maandag  08.30 uur - 12.00 uur 

   13.00 uur - 15.00 uur 

dinsdag   08.30 uur - 12.00 uur 

   13.00 uur - 15.00 uur 

woensdag   08.30 uur - 12.15 uur 

donderdag   08.30 uur - 12.00 uur 

   13.00 uur - 15.00 uur 

vrijdag   08.30 uur - 12.00 uur 

   13.00 uur - 15.00 uur  

 

 

 



In- en uitgaan  

Groep 3 t/m 8 

Leerlingen uit de groepen 3-8 lopen direct naar de klas, daar worden ze verwelkomd door de leerkracht.  

Inloop is van 8.20 uur tot 8.30 uur en van 12.55 uur tot 13.00 uur. Om 8.30 uur gaan de schooldeuren 

dicht en kunt u aanbellen bij de hoofdingang om het schoolgebouw binnen te komen. Om 12.00 en 15.00 

uur komen de kinderen zelfstandig naar buiten toe. 

De leerkrachten van de groepen 3 t/m 4 lopen met de kinderen mee naar buiten 

 

Groep 1 en 2 

U mag uw kind in de groepen 1 en 2 vanaf 8.20 uur naar het kleuterplein brengen en hier afscheid nemen.  

Kleuters uit de groepen 1/2 komen om 12.00 uur en om 15.00 uur samen met de leerkracht naar het 

kleuterplein en worden daar aan de ouders / verzorgers overgedragen.  

We hanteren verschillende in – en uitgangen: 

• Kleuters worden vanaf het hek in de Ramaerstraat door hun ouders het kleuterplein op gebracht. 
Daar worden zij door de leerkrachten opgewacht en kunt u afscheid nemen van uw kind. 

• Leerlingen uit groep 3 komen via het hek in de Ramaerstraat. 

• Leerlingen uit groep 3/4 komen via de hoofdingang van de dependance. 

• Leerlingen uit groep 4 komen via de noodingang Ramaerstraat 

• Leerlingen uit de groepen 5, 6 en TOPP klas komen via het schoolplein de ingang nieuwbouw 
binnen. 

• Leerlingen uit de groepen 7, 7/8 en 8 komen via het schoolplein de hoofdingang binnen. 

Ziekmelding en afwezigheid 

Als uw kind ziek of afwezig is verwachten wij van u een berichtje via SchouderCom  of een telefoontje 

naar school op telefoonnummer 023-5330373. Graag vóór schooltijd, zodat de leerkracht tijdig op de 

hoogte is. Wij vragen u tandarts- of doktersbezoek zoveel mogelijk buiten schooltijd te plannen.  

Voor vrije dagen in verband met een bruiloft, begrafenis of andere bijzonderheden wordt alleen 

toestemming gegeven na een schriftelijke verlofaanvraag. De brief om verlof aan te vragen kunt u ophalen 

bij de administratie. De directeur bepaalt of uw kind toestemming krijgt met inachtneming van de 

leerplichtwet. De vrije dagen worden door ons geadministreerd.  

 

Leerplicht 

Vanaf vijf jaar is de leerling leerplichtig maar vanaf de vierde verjaardag zijn de leerlingen welkom op 

school. Wij vinden het belangrijk dat kinderen vanaf dat moment elke dag naar school komen om met 

regelmaat te leren en mee te doen met de lessen. Mocht dit voor uw kind nog teveel zijn dan kunt u in 

overleg met de leerkracht hier afspraken over maken. 

 

Tussenschoolse opvang (TSO)  

Leerlingen hebben tussen de middag een uur pauze. School biedt de mogelijkheid om tussen de middag 
over te blijven. De organisatie hiervan is in handen van kinderopvang Robinson. Leerlingen kunnen 
maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag overblijven. De overblijfouders eten met de leerlingen in de klas. 
Bij goed weer gaan de leerlingen voor en na het eten buitenspelen, bij slecht weer spelen de leerlingen 
binnen. De overblijfouders hebben allemaal een cursus voor overblijfmedewerker gevolgd  
Vast overblijven is het voordeligst en kost  € 2,00 per keer.  Incidenteel gebruik kost € 2,40 per keer. De 
betaling verloopt per kwartaal via éénmalige incasso vooraf.  Gebruik maken van de TSO kan middels het 
inschrijfformulier via de website van Robinson Kinderopvang www.robinson.nl. Ook is een papieren versie 
af te halen bij de balie in school. Voor meer informatie kunt u terecht bij Robinson via de website. 
Uiteraard kunnen vragen ook gesteld worden aan de TSO coördinator  Esther Mast. 
Esther.mast@robinson.nl  

http://www.robinson.nl/
mailto:Esther.mast@robinson.nl


 

Studie- en margedagen  

In de jaarkalender en verderop in dit informatieboekje is een aantal studiedagen vermeld. Dit zijn dagen 

waarop de leerkrachten vergaderen en de leerlingen vrij zijn. Op een margedag zijn kinderen en 

leerkrachten vrij. In principe liggen deze dagen in de jaarplanning vast. Doordat wij vaak met externe 

partners te maken hebben kan het soms voorkomen dat een studiedag verschoven moet worden. Wij 

berichten u hier tijdig over via SchouderCom.  

 

In gesprek: 

Communicatie 

Wij maken gebruik van het besloten online ouderportaal SchouderCom. Op dit portaal staat alle school-

oudercommunicatie overzichtelijk bij elkaar. Alle schoolinformatie ontvangt u op deze manier digitaal. Via 

SchouderCom ontvangt u de Maandagkrant, de nieuwsbrief wij één keer per twee weken uitgeven, en 

belangrijke informatie over de klas van uw kind. Hiervoor is op SchouderCom een Blogfunctie per groep 

aanwezig. U treft hier foto's en verslagen van activiteiten aan. Daarnaast is de jaarkalender te zien op 

SchouderCom.  

De Maandagkranten en jaarkalender zijn ook terug te vinden op onze website.    

Op de website informeren wij ouders en belangstellenden over de dagelijkse gang van zaken op school.. 

Hier zijn ook de schoolgids en andere relevante documenten te lezen.  

Ouders ontvangen twee keer per jaar een schriftelijke rapportage over de ontwikkeling van hun kind.   

 

Oudergesprekken  

In het belang van de leerlingen werken wij graag met ouders samen. Aan het begin van elk schooljaar 

heeft u een startgesprek met de leerkracht van uw kind. Naar aanleiding van dit startgesprek worden 

vervolgafspraken gemaakt. Daarnaast kunt u te allen tijde bij de leerkracht, intern begeleider of directie 

terecht voor zaken die onze aandacht vragen. 

Wij vinden het prettig als beide ouders aanwezig zijn bij de gesprekken. 

 

Medezeggenschapsraad  

De medezeggenschapsraad komt meerdere keren per jaar bijeen en denkt mee over allerlei beleidszaken 

die de school aangaan. In de Wet Medezeggenschap ligt vast over welke onderwerpen de MR inspraak- 

of adviesrecht heeft. De MR bestaat uit ouders en leerkrachten die samen de ouders van de gehele 

school en het onderwijspersoneel vertegenwoordigen. Bij de MR-vergaderingen is een lid van de directie 

als gesprekspartner aanwezig. Ouders kunnen terecht bij MR-leden om zaken die het onderwijs aangaan 

onder de aandacht te brengen. De MR maakt verslag van besproken schoolzaken openbaar. 

 

Activiteitencommissie 

De activiteitencommissie komt meerdere keren per jaar bij elkaar om organisatorische zaken te bespreken 

en uit te voeren. De AC is actief betrokken bij schoolfeesten zoals Sinterklaas, Kerst en Pasen en bij 

projectavonden. De AC wordt gevormd door een vaste groep ouders. Nieuwe ouders zijn altijd van harte 

welkom zich aan te melden voor de activiteitencommissie. 

 

Ouderbijdrage 

Jaarlijks vragen we aan alle ouders een ouderbijdrage. Aan het begin van het schooljaar ontvangt u een 

brief met de gespecificeerde bedragen en betalingsverzoek via SchouderCom. Met de ouderbijdrage kan 

de school educatieve uitstapjes doen, gaat de klas op schoolreis en kan er feest gevierd worden tijdens 

hoogtepunten in het schooljaar. Alle leerlingen doen mee aan de activiteiten die door school worden 

georganiseerd, ook als ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet betalen. 



In de groepen:  

Computergebruik 

In alle groepen heeft de computer een belangrijke educatieve functie. In de groepen 1 en 2 worden de 

kinderen daarom al snel vertrouwd gemaakt met de computer of de tablet. Dit is een vast onderdeel van 

de lessen voor alle kinderen. 

 

Gymnastiek  

De groepen 3 t/m 8 krijgen op woensdag, donderdag of vrijdag gymnastiek van een van onze 

vakleerkrachten. De leerlingen nemen hun eigen gymkleding van huis mee. De leerlingen van groep 1/2 

krijgen in elk geval twee keer per week gymnastiek van hun eigen leerkracht en bij slecht weer vaker. De 

onderbouwleerlingen krijgen op school een eigen gymzak. Daarin komen de gymschoenen (liefst met 

klittenband of instapschoenen), een korte broek en T-shirt of gympakje. De gymzak blijft op school.  

 

Schoolsportwedstrijden 

Als school vinden wij het belangrijk dat kinderen bewegen, daarom promoten wij veel vormen van sport. 

Naast ons eigen aanbod nemen wij deel aan verschillende sportwedstrijden tussen Haarlemse scholen. 

Wij doen jaarlijks in ieder geval actief mee aan schoolvoetbal, basketbal, en volleybal. 

 

Culturele vorming en excursies 

Alle leerlingen brengen gedurende hun schoolloopbaan bezoeken aan musea, tentoonstellingen en 

concerten. Hiermee komen zij in aanraking met een ander perspectief op hun dagelijkse werkelijkheid, 

ontwikkelen zij een breder mensbeeld en ontwikkelen zij zich op creatief en muzikaal vlak. Op school 

vinden eveneens culturele programma's plaats die op maat verzorgd worden en altijd onder schooltijd 

plaatsvinden. Alle klassen gaan door het jaar heen op excursie. Zij gaan naar de bibliotheek, de 

kinderboerderij of zij bezoeken een maatschappelijk stageadres. 

U krijgt hiervan bericht in de Maandagkrant. 

 

Pauze 

De groepen 3 t/m 8 pauzeren iedere dag een kwartier op het schoolplein. Er zijn gescheiden pauzes, niet 

alle kinderen spelen tegelijkertijd op het schoolplein. De eerste pauze is van 10.00 uur tot 10.15 uur, de 

tweede pauze is van 10.15 uur tot 10.30 uur en de derde pauze is van 10.30 uur tot 10.45 uur. Bij heel 

slecht weer pauzeren de groepen in de eigen klas. 

 

Eten en drinken 

Na of voor de pauze wordt er in de groepen gegeten en gedronken. Wij vinden het erg belangrijk dat de 

kinderen goede voeding krijgen. We drinken bij voorkeur water of koolzuurvrije en liefst suikervrije drank. 

Daarnaast mogen de leerlingen ook fruit of groente meenemen.   

 

Schoolarts 

In de basisschoolperiode wordt uw kind twee keer onderzocht. Het eerste onderzoek vindt plaats wanneer 

uw kind vijf jaar is. Voor dit eerste onderzoek logt u in via DigiD en vult u het formulier zo nauwkeurig 

mogelijk in zodat, naast de gegevens van het consultatiebureau, ook de oudergegevens aanwezig zijn op 

het moment van het eerste onderzoek. De doktersassistente kijkt tijdens het onderzoek naar lengte, 

gewicht, visus en gehoor. Er volgt een screeningsgesprek over alle kinderen met de JGZ-arts 

(jeugdgezondheidszorg-arts), leerkracht en IB-er. In dit gesprek wordt het gedrag, de ontwikkeling en de 

motoriek ook besproken. Daarna worden de kinderen met een zeker risico uitgenodigd voor een 

preventief gezondheidsonderzoek bij de JGZ-arts bij de GGD. In groep 7 vindt er voor het laatst een 

onderzoek plaats.  



Luizencontrole 

Hoofdluis is hinderlijk en besmettelijk en komt in alle lagen van de bevolking voor. De haren van de 

meisjes zien wij het liefst in een staart zodat de luizen minder kans krijgen. Na elke vakantie worden alle 

kinderen gecontroleerd op hoofdluis om een uitbraak te voorkomen. Mocht uw kind luizen hebben, dan 

wordt dat aan u doorgegeven. Als u thuis luizen bij uw kind heeft geconstateerd, dan horen wij dat graag, 

zodat wij maatregelen kunnen treffen.  

 

Eigendommen 

Wij vragen u de naam van uw kind op de jas, (gym-)kleding en broodtrommel te zetten zodat de juiste 

spullen bij de juiste leerling blijven. Zoekgeraakte spullen worden tijdelijk bewaard bij de gevonden 

voorwerpen. 

 

Zendingsgeld 

Wij vinden het belangrijk dat de kinderen oog hebben voor kinderen die het minder goed hebben dan zij. 

Daarom sponsoren wij als school kinderen via Plan (voorheen Foster Parents Plan). De kinderen van de 

Wadden mogen zendingsgeld mee naar school nemen, dit wordt iedere dinsdag opgehaald. 

Verjaardag/traktatie 

De verjaardag wordt gevierd in de klas van uw kind. Ook hierbij vinden we het fijn als uw kind een 

gezonde traktatie kan uitdelen. Het jarige kind krijgt een verjaardagskaart waar de leerkracht en 

klasgenoten hun felicitaties op kunnen schrijven.  

 

Partners:  

 

Peuterspeelzaal Dwergjesland 

In de dependance naast het hoofdgebouw is Peuterspeelzaal Dwergjesland van HERO gehuisvest. In de 

ochtend kunnen peuters die twee jaar of ouder zijn hier terecht voor de voorschoolse opvang en -

educatie. Voor aanmelding of informatie kunt u terecht bij Dwergjesland 023-5339038 

 

Buitenschoolse opvang 
In de dependance naast het hoofdgebouw bevindt zich de BSO van Partou. Daar kunt u terecht voor 

opvang na schooltijd en tijdens vakanties. Het adres is  

A. Flemingstraat 24, 2035 ED Haarlem, telefoon 023 5352770. 

email: alexanderflemingstraat@partou.nl 

 

Tussen schoolse opvang 

Robinson kinderopvang organisatie,  Antwoordnummer 5016, 2050 VB Overveen, telefoonnummer 06 

15964028 ( TSO coördinator Esther Mast) 

 

Tot slot 

Mocht u vragen hebben of iets willen bespreken, dan kunt u een afspraak maken met de leerkracht van 

uw kind of met de schoolleiding.  

 

Wij wensen u en uw kind een fijne en leerzame tijd toe op CBS de Wadden.



 

Informatie voor de ouders/verzorgers van de groepen 1 en 1/2 

 

Vertelkoffer 

In groep 1 en 2 wordt al een start gemaakt met een boekbespreking. Dit gebeurt in de vorm van een 

vertelkoffer. Bij toerbeurt krijgt uw kind de vertelkoffer mee naar huis. In deze koffer zit een prentenboek 

en een handleiding. Het is de bedoeling dat u samen met uw kind dit boek gedurende een week thuis 

voorleest en bespreekt. Een week later mag uw kind de vertelkoffer op vrijdag weer mee naar school 

nemen en vertelt in de kring over het boek. Het vergroten van de woordenschat en het interactief 

taalgebruik wordt zo op een speelse en verantwoordelijke wijze ingezet in de kleutergroepen. Dit 

resulteert in het vrijuit durven spreken in een groep, waardoor bij de kinderen hun taalontwikkeling 

optimaal vergroot wordt. 

 

Zindelijk 

Kinderen die zindelijk zijn mogen met vier jaar naar school. Toch kan het gebeuren dat er een ongelukje 

gebeurt en dat er in de broek wordt geplast. Wij zorgen dat de leerling zich kan verschonen. Van school 

krijgt uw kind schone kleding. De vuile kleding gaat mee in een plastic tas. De geleende kleren ontvangen 

wij graag gewassen terug op school. 

 

Speelgoed  

Ongeveer 1x per maand mag uw kind binnen- of buitenspeelgoed mee naar school nemen. De andere 

dagen mag dit niet. Als uw kind toch speelgoed meeneemt, wordt het weggelegd. De data staan op het 

informatiebord in de gang. 

 

Verjaardag familielid 

Wanneer er een familielid jarig is, mag uw kind een tekening of kleurplaat maken. In iedere klas hangt een 

kalender waarop u de naam van het jarige familielid kunt noteren.  

 

Themabrief 

In de kleuterbouw wordt er gewerkt in thema’s. Gedurende het schooljaar komen er ongeveer acht 

thema’s aan bod. In de eerste week van een nieuw thema ontvangt u via SchouderCom een themabrief, 

waarin beschreven wordt wat er in dat betreffende thema aan bod komt. Ook worden hierin alle 

themawoorden genoemd. Deze woorden en begrippen worden in vier á vijf weken tijd door de leerkracht 

in de groep aangeboden en ingeoefend in diverse speel-leersituaties. Aan het eind van het thema 

controleren de leerkrachten bij elk kind of zij de woorden passief (kunnen aanwijzen) en actief (kunnen 

benoemen) beheersen. Als blijkt dat zij de woorden onvoldoende beheersen gaat de leerkracht met u in 

gesprek. In dit gesprek wordt overlegd hoe er in de thuissituatie mogelijk meer aandacht besteed kan 

worden aan het inoefenen van de woorden. Wij vinden het heel belangrijk dat kinderen in groep 1 en 2 

een zo groot mogelijke ontwikkeling doormaken op taalgebied, zodat zij in de vervolggroepen beter in 

staat zijn het onderwijsleerproces te volgen. Wij stellen het zeer op prijs als u ook thuis met uw kind 

aandacht besteed aan het inoefenen van deze woorden.  

 

 

 

 

 



Informatie voor de ouders/verzorgers van groep 3 t/m 8 

Vrijdagmiddag 

De kinderen gaan bij ons op school vanaf groep 3 ook op vrijdagmiddag naar school. 

Gym 

Vanaf groep 3 krijgen de kinderen gym in een grote gymzaal. Wij maken gebruik van de gymzaal van de 

Globe en de Don Bosco school. Er wordt lesgegeven door een vakleerkracht. De gymkleding blijft niet, 

zoals bij de kleuters, op school maar wordt na de gymles mee naar huis genomen. Het is belangrijk dat er 

schoenen met een stevige zool worden gedragen tijdens de gymles.  

Verjaardag 

De verjaardag wordt in de klas gevierd. De kinderen krijgen een verjaardagskaart waar de leerkracht en 

klasgenoten op kunnen schrijven.  

Buitenspelen 

De kinderen van groep 3  en 3/4 spelen buiten op het kleuterplein. De groepen 4 t/m 8 spelen op het grote 

plein. Op het plein is altijd een pleinwacht aanwezig. De pleinwacht is de contactpersoon waar het kind 

tijdens het buitenspelen naar toe kan gaan. 

Overblijven 

Als u uw kind wil laten overblijven kunt u dat doorgeven aan kinderopvang Robinson. U kunt zich via de 

website aanmelden www.robinson.nl 

Tutorlezen 

Omdat wij het erg belangrijk vinden dat de kinderen veel lezen, zullen de leerlingen uit verschillende 

groepen met elkaar tutorlezen. De leerlingen van groep 3 krijgen bijvoorbeeld een maatje uit groep 8, 

waarmee ze een keer in de week lezen.  

4Xwijzer 
In de lessen 4xWijzer staan aardrijkskunde, geschiedenis en natuur centraal. Wij vinden het belangrijk dat 
leerlingen niet uit een boekje leren, maar op een manier die bij hen past. Er zijn verschillende manieren 
van intelligentie: doen, kijken, getallen, samenwerking, taal, muziek, natuur en je eigen mening. In 
4xWijzer worden kinderen gestimuleerd om alle vormen te gebruiken en hebben we veel aandacht voor 
de persoonlijke ontwikkeling van de kinderen. We dagen de kinderen uit om zelf eigenaar te worden van 
hun leerproces; zelf op onderzoek te gaan en zelfstandig beslissingen te leren nemen.  
De leerkracht treedt daarbij op als hun coach.  
Op deze manier ontwikkelen zij vaardigheden op het gebied van samenwerking, zelfstandig werken en 
kennis vergaren. De leerlingen leren de wereld om zich heen verkennen door gedurende een aantal 
weken te werken aan een thema. De leerlingen gaan op zoek naar antwoorden op kerndoeldekkende 
vragen binnen het thema. Zo groeit een thema en kan ieder kind zijn of haar eigen talent ontplooien op 
eigen tempo en niveau. Het motiveert kinderen én leerkrachten om zich te kunnen verdiepen in een thema 
dat hen écht interesseert en geven we eigentijd onderwijs waarin we betrokkenheid, samenwerking, 
zingeving en aandacht hebben voor elkaar erg belangrijk vinden.  
 

 



Veranderlijke informatie per schooljaar 

 

Klassenindeling en formatie  2021-2022 

Groep 1/2A   ma, di, wo   Sara Saidi  

    wo, do, vr  vacature 

Groep 1/2B   ma, di, vr   Karen Berendsen  

    wo, do, vr   Lidy de Wijn 

Groep 1/2C  ma, di, wo   Martine Tresoor  

    do, vr    Caroline Rip  

Groep 3   ma, di, wo  Brigitte Peters  

    wo, do, vr   Marjanne Kers  

Groep 3/4   ma, di, wo, vr   Diane Zuijdweg  

    do    Pauline Bakker  

Groep 4   ma ,di ,vr   Femke Schaap  

    wo, do    Els Wolffenbuttel  

Groep 5   ma, di,   Lynn Jansen  

    wo, do, vr   Rick Mettes  

Groep 6   ma t/m vr   Maudy Teucher 

Groep 7   ma, di, do, vr   Paul Verhoeff  

    wo    Pauline Bakker  

Groep 7/8  ma, do, vr  Joyce Haverdings 

    di, wo   Linda Baranowski 

Groep 8  ma t/m vr   Romy Helling  

 

Directeur: Nancy Donkers aanwezig ma t/m do  

Vakanties   

Herfstvakantie   16-10-2021   t/m   24-10-2021   

Kerstvakantie   25-12-2021   t/m   9-1-2022   

Voorjaarsvakantie   19-2-2022   t/m   27-2-2022   

Pasen en Goede vrijdag   15-4-2022   t/m   18-4-2022   

Meivakantie   23-4-2022   t/m   8-5-2022   

Hemelvaart + vrijdag   26-5-2022   t/m   27-5-2022   

Pinksteren   6-6-2022   t/m   6-6-2022   

Zomervakantie   16-7-2022   t/m   28-8-2022   
  
Laatste schooldag is vrijdag 15 juli 2022   
   
  

Studiedagen en margedagen 

De studiedagen zijn bekend. Via de website en SchouderCom houden wij u op de hoogte van eventuele wijzigingen. 
  
Maandag  25-10-2021   Studiedag    - Twijs studiedag   
Woensdag  17-11-2021   Studiedag    - 4xwijzer voor gehele team   
Vrijdag   18-02-2022   Studiedag  - Toets analyse en leerlingbespreking   
Donderdag  14-04-2022   Studiedag  - 4xwijzer voor het gehele team   
Dinsdag  28-06-2022   Studiedag   - toets analyse en overdracht   
De overige studiemomenten voor het team vinden buiten schooltijd plaats.  
  
Vrijdag   24-12-2021   Margedag   - Vrije dag voor iedereen   

 
 

 
 



MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 

Misja de Groot  oudergeleding  kind in groep 5 en 7 
Kristel van den Brink oudergeleding  kind in groep 6 
Kim Retra  oudergeleding  kind in groep 7 
Paul Verhoeff  leerkracht  voorzitter 
Joyce Haverdings leerkracht 
Linda Baranowski leerkracht   
  
 

ACTIVITEITENCOMMISSIE 

Desiree Braamhorst  kind in groep 1/2 en 4 
Nicole Getrouw   kind in groep 5 en 7/8 voorzitter 
Inge van der Klugt  kind in groep 8 
Irene Dinant   kind in groep 6  
Judith de Goede  kind in groep 4  
Sabine Metzelaar  kind in groep 1/2 en 6 
Desiree van Zoelen  kind in groep 3/4 
Jessie Cheung   kind in groep 8 
Liana Nersisyan  kind in groep 3 
 
 


