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De kracht van onze organisatie zit in de drie verschillende bouwteams. 
Centraal daartussen, verbindend en coördinerend, staat ons centrale team. 
Deze bestaat uit de volgende personen:

C E N T R A L E  T E A M

Mariëtte Hamans

Teamcoördinator

Mandy de Bont

Teamcoördinator 
vanaf 1-12-2017

Jitske Koenraads

Teamcoördinator tot 
1-12-2017

Helma de Graaf

Internbegeleider

Sandy Mangnus 

Intern begeleider 

Jack Stander

Directeur

Elly Koreman 

Internbegeleider 

Petra van Bergeijk

Teamcoördinator  
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De speelplaats is om te spelen. Om voor de veiligheid van de kinderen te zorgen hebben we de 
volgende afspraken:
• Niet fietsen op de speelplaats;
• Rollerskates, rolschaatsen en ander ‘rollend materieel’ vinden wij te gevaarlijk en dat mag dus 
 niet op school gebruikt worden; 
• I.v.m. onze beperkte fietsenstalling willen wij het aantal leerlingen, dat met de 
 fiets komt, beperken; Wilt u er op toezien dat als het mogelijk is u kind te voet naar school komt?
• Zonder toestemming mogen de kinderen niet van de speelplaats af;
• Bij het hoofdgebouw is er 10 minuten voor het begin van de lessen in de middag  toezicht 
         door leerkrachten en gaan de poorten open voor de leerlingen;
• Ouders wachten bij het begin en op het einde van een schooltijd niet op de speelplaats
  (buiten het hek en achter de lijnen);

• Wij hanteren in de ochtend voor alle groepen een inloop. Het doel hiervan is om meer rust en 
 veiligheid te creëren voor de leerlingen, ze meer zelfstandigheid te geven, de effectieve leertijd 
 te vergroten en om ouders de gelegenheid te geven de leerkracht voor school kort te spreken.
• De leerlingen kunnen in de ochtend vanaf 8:35 uur terecht in hun groep waar hun leerkracht dan 
 aanwezig is.
• In de middag hanteren we voor de groepen van de schoolwoningen en de porto cabins met de 
 groepen 6 en 8 ook de inloop. De leerlingen kunnen dan vanaf 12:50 uur terecht in hun groep 
 waar hun leerkracht dan aanwezig is.
• Voor de leerlingen van het hoofdgebouw hanteren we in de middag geen inloop. Deze leerlingen 
 kunnen vanaf 12:50 uur spelen onder toezicht op het plein. Om 13:00 uur gaan de leerlingen 
 gezamenlijk met de leerkracht in een rij naar binnen naar hun lokaal.
• Ouders mogen tijdens de inloop hun kind tot aan de groep brengen, maar kinderen mogen ook 
 zelfstandig naar binnen gaan.
• Vanwege de smalle gangen op het hoofdgebouw kunnen er geen kinderwagens mee het 
 gebouw ingenomen worden.
• Honden zijn niet toegestaan op de pleinen en in de gebouwen van onze school.

O p  d e  s p eel p l a at s

inl o op  s ta r t  s ch o o l

Huisregels
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Binnen het gebouw letten we op twee dingen: rust en respect voor elkaar en voor de materialen. Al ons 
doen en laten wordt daarvan afgeleid.
Afwijkend gedrag wordt door ons gecorrigeerd omdat:

• het de ‘leerweg’ niet ten goede komt;
• het de sociale contacten tussen leerlingen bemoeilijkt;
• leerlingen zich sociaal moeten leren gedragen, binnen de school, maar ook in de samenleving.

Om een juiste taakopvatting te bevorderen en om leerstof te oefenen, krijgen de kinderen van de 
bovenbouw huiswerk; echter bij voorkeur niet in het weekend: 

•  groep 5: enkele keren per jaar i.v.m. proefwerken van de zaakvakken,  
•  groep 6: twee keer per week, 
•  groep 7: drie keer per week,  
•  groep 8: vier keer per week. 

Achterblijvers kunnen individueel huiswerk opgedragen krijgen.
Regelmatig krijgen kinderen opdrachten in het kader van wereldverkenning, welke zij thuis 
moeten uitvoeren; uw medewerking daarbij is onontbeerlijk en die verwachten wij ook van u. 
Mocht u vragen hebben over hoe u uw kind het beste kan helpen met zijn/haar huiswerk. Be-
spreek dit dan met de leerkracht. Zij kunnen u goede adviezen geven hierover.

In  he t  geb o u w

Hui s w er k

Huisregels/huiswerk
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Om de luizenplaag goed onder controle te houden, wordt er na elke vakantie gecontroleerd op 
hoofdluis en neten bij alle kinderen. Dit gebeurt door een aantal moeders. Dankzij de inzet van 
deze “hoofd” inspecteurs proberen we dit probleem goed onder controle te houden op onze 
school. Wanneer er hoofdluis of neten worden geconstateerd, krijgt u aan het einde van de 
ochtend een brief waarin u verzocht wordt uw kind te behandelen. De andere kinderen uit de 
groep krijgen een brief mee met het verzoek om de kinderen extra te controleren.
Wanneer u daar behoefte aan heeft, krijgt u van school een brief hoe te handelen bij dit 
probleem.
Het luizenbeleid is door de oudergeleding van de medezeggenschapsraad besproken en 
vastgesteld.
Het beleid op Kbs De Boomgaard:

• de coördinator van de hoofdinspecteurs zorgt er voor dat alle ouders op de controle dag na 
 de vakantie aanwezig zijn;
• de coördinator zorgt er voor dat nieuwe ouders op de hoogte gebracht worden hoe te  
 handelen  en hoe te kijken en te controleren;
• de school heeft voor alle kinderen zogenaamde luizenzakken aangeschaft. De kinderen 
 kunnen daarin hun jas, shawl, wanten enzovoorts kwijt.

Het spreekt voor zich dat ieder zich voor deze problematiek inspant, dit in het belang van uw kind.
Wij hopen op uw begrip, maar vooral op uw positieve bijdrage, om dit probleem onder controle te 
houden.

“Hoofd” inspecteurs

“Hoofd” inspecteurs
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groep 3 t/m 8

leerlingen
groep 1-2 vrij
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De ontwikkeling van het kind komt het beste tot z’n recht, als de opvoeding thuis en op school 
op elkaar aansluiten. Dit kan alleen gerealiseerd worden als er regelmatig overleg is tussen u 
als ouders en ons als school. Naast de reguliere ouderavonden (zie kalender), kunnen er altijd 
afspraken gemaakt worden voor meer overleg. Dit is vooral van belang als het leerproces sterker 
afwijkt van de ‘gemiddelde leerling’. Het initiatief voor deze afspraken kan van twee kanten 
komen (ouders en school).

In de loop van een schooljaar zijn er vaste momenten van overleg en informatie.
De ouders van de kleuters krijgen regelmatig een uitnodiging om de ontwikkeling van hun kind op school te 
komen bespreken.

In de eerste maand van het schooljaar organiseert de school een informatieavond over 
onderwijsinhoudelijke zaken en over de goede gang van zaken binnen een groep. Tevens moet u deze avond 
zien als een kennismaking met de leerkracht van uw kind.

Na het najaars- en voorjaarsrapport krijgt u de gelegenheid om met de leerkracht een gesprek te hebben 
over het gedrag en de schoolvorderingen van uw kind. Als er naar aanleiding van het eindrapport problemen 
voordoen, wordt u tijdig uitgenodigd voor een gesprek.
De kleuters krijgen een rapport aan het eind van elk schooljaar.

Als u de leerkracht van uw kind telefonisch wilt bereiken, doet u dit dan niet tijdens de lesuren. Als u de 
betreffende leerkracht wilt spreken, dan kan dit altijd vóór of na schooltijd. Na schooltijd is iedere leerkracht 
hiervoor zeker nog een half uur beschikbaar. Mocht het te voeren gesprek niet voor kinderoren bedoeld zijn, 
dan is een collega graag bereid zich even over uw kind te ontfermen. Indien het gesprek mogelijk wat langer 
kan gaan duren, is het verstandig om even een afspraak te maken.

Als team vinden wij transparantie naar ouders toe belangrijk. Om deze reden hebben wij het 
ouderportaal, behorende bij ons digitale leerlingvolgsysteem, voor de ouders opengesteld. Hierdoor 
zijn wij in de gelegenheid om interessante informatie over de kinderen rechtstreeks met ouders te 
delen. Hierbij kunt u denken aan de resultaten van de (cito)toetsen, absentiegegevens, naam en 
adresgegevens van de groep en e-mailadressen van de leerkrachten. We hebben het streven om het 
ouderportaal in de nabije toekomst met andere informatie uit te breiden.
Ouders hebben middels een inlogcode rechtstreeks toegang tot het ouderportaal.
Het belang van de betrokkenheid van ouders

He t  b el a n g  va n  de  b e t r o k k e nheid  va n  o uder s

o uder p o r ta a l

Inf o r m at ie v o o r z ie nin g  a a n  o uder s  o v er  he t  o nder w i j s  e n  de  s c h o ol

Het belang van de betrokkenheid van ouders
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We stellen het zeer op prijs als uw telefoonnummer of e-mailadres  wijzigt , dit aan ons door 
te geven. Ook het doorgeven van uw mobiel nummer is belangrijk! 

Als u op bepaalde schooltijden niet thuis bent, raden we u aan om die tijden en het 
telefoonnummer, waaronder u bereikbaar bent, aan ons door te geven. Het geeft u en ons 
een veilig gevoel; dit geldt zeker voor ouders van overblijvende kinderen.  Het komt steeds 
vaker voor dat de oppas uw kind van school ophaalt; dan zou het fijn zijn als u ons dat vertelt 
of - nog beter - als u de oppas even aan ons voorstelt.  

Het gebeurt nogal eens dat we via formulieren om uw mening en/of medewerking vragen. 
We verzoeken u om die formulieren steeds binnen een week mee terug te geven, tenzij anders 
vermeld. Daarmee kunnen wij weer verder.  Gescheiden ouders -niet met het gezag over hun 
kinderen belast- krijgen informatie over de school indien zij daarom verzoeken. 

De maandbrief die verschijnt onder de naam “Boomgehoord” komt frequent uit. In de 
maandbrief staat niet alleen de informatie voor de komende maand, maar u treft daar ook 
algemene informatie aan. De maandbrief wordt naar de ouders verstuurd via de e-mail en is 
te lezen op onze website: www.kbsdeboomgaard.nl.  Verder zijn er altijd een paar papieren 
exemplaren op te halen uit de brievenstandaards in ieder gebouw. 

Ook via Facebook sturen we van tijd tot tijd een berichtje over een bijzondere activiteit op 
onze school.

Inf o r m at ie v o o r z ie nin g  a a n  o uder s  o v er  he t  o nder w i j s  e n  de  s c h o ol

Het belang van de betrokkenheid van ouders
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Een echtscheiding doormaken gaat vaak gepaard met een moeizame periode, waarin niet altijd 
duidelijk ligt hoe de zaken het best georganiseerd moeten worden. Duidelijk is vaak wel dat het 
kind bij één van de ouders gaat wonen en dat de andere ouder een omgangsregeling heeft met 
het kind. We spreken dan over een verzorgende en een niet verzorgende ouder. Sinds 1998 is er na 
een echtscheiding altijd sprake van gezamenlijk gezag. Wij willen u graag laten weten hoe Kbs De 
Boomgaard omgaat met het verstrekken van informatie aan beide ouders. Hierbij hebben we ons 
laten adviseren door een jurist van de Raad voor de Kinderbescherming.

• Beide ouders hebben evenveel recht op schoolinformatie; 
• Het is de plicht van de verzorgende ouder om de andere ouder op de hoogte te houden van 
 belangrijke zaken die hun kind betreffen, dus ook alle verslagen te verstrekken over de 
 schoolontwikkeling van hun kind;
• Mocht door omstandigheden dit niet gebeuren, dan kan de niet verzorgende ouder altijd 
 alsnog de school verzoeken om informatie over de schoolontwikkeling van zijn/haar kind te 
 geven; de school zal deze gegevens verstrekken, maar dan wel als reactie op het verzoek 
 van de niet verzorgende ouder; in dit geval zullen wij de andere ouder hierover inlichten;
• Het feit dat de verzorgende ouder bezwaar heeft tegen informatieverschaffing aan de 
 andere ouder, is voor de school geen reden om de gevraagde informatie niet te verschaffen;
• De school is verplicht om twee aparte gesprekken te organiseren als beide ouders over hun 
 kind willen komen praten, maar niet samen.

Heeft u nog vragen over deze regeling, dan kunt u altijd terecht bij de directeur.

Opvoeden is een veelzijdige, leuke en uitdagende taak waar je als ouder voor staat. Soms wil je 
weten hoe een andere ouder zaken aanpakt of zoek je naar antwoorden bij de leerkracht of op het 
internet. In de meeste gevallen is dit voldoende.
Blijven er vragen waar je geen antwoord op weet of waar je je onzeker over voelt? Dan hoopt het 
CJG Breda dat je hen benadert. U kunt natuurlijk ook contact leggen met mij via de leerkracht van 
uw kind.

Evelien Pijnenborg is als CJG-er aan onze school verbonden. Ieder maandagmiddag tussen 
12:00-14;00 uur is zij aanwezig. Ze is te vinden in het hoofdgebouw in de aula in de kamer van 
gedragsdeskundige Elly Vermaas.  Daarnaast is het CJG 24 uur per dag bereikbaar via het gratis 
telefoonnummer 0800-444 000 3. Of via de website www.cjg.breda.nl

 

Inf o r m at ie v o o r z ie nin g  a a n  ge s c heide n  o uder s

C J G

Het belang van de betrokkenheid van ouders
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Verzuim
Bij ziekte of een andere reden van verzuim van uw kind verwachten wij vóór het begin van de 
school (tussen 8.15 en 8.45 uur) schriftelijk of telefonisch bericht. Gebruik hiervoor het volgende 
nummer: 076-5216105. We hebben een digitaal afwezigheidregistratiesysteem.
Mocht er om 09.00 uur of 13.15 uur geen afmelding van u ontvangen zijn, dan wordt u gebeld. 
Wij willen namelijk weten waar ieder kind is. Voor andere redenen dan ziekte, dient u tijdig verlof 
aan te vragen. Formulieren hiervoor kunt u bij de groepsleerkracht krijgen of downloaden van 
onze website. De directeur zal deze verlofaanvragen beoordelen op basis van de leerplichtwet. 
Indien een leerplichtige leerling afwezig is zonder ziekmelding of verleende verlofaanvraag, of te 
laat komt, beschouwen we dit als ongeoorloofd verzuim. Voor de groepen 6 t/m 8 hanteren we de 
regel: te laat? Dan 10 minuten nablijven.

Alle ouders kunnen meedenken en meepraten over de school. Dit kan via de 
medezeggenschapsraad (MR). In deze raad zitten vier ouders en vier personeelsleden, 
respectievelijk een ouder- en personeelsgeleding. Ieder MR lid zit steeds een periode van 
vier jaar in de MR. Via verkiezingen kan een nieuw lid gekozen worden en een bestaand 
lid herkozen worden. De raad geeft gevraagd en ongevraagd adviezen en geeft al dan 
niet instemming t.a.v. voorliggende beleidsvraagstukken. Zaken de MR aangaande kunt u 
inbrengen via de mail (kbsdeboomgaard_mr@inos.nl), via de post of via de voorzitter. Het 
postadres van de MR is het adres van de school. 

Alle ouders van school worden automatisch lid van de oudervereniging als hun kind naar 
school gaat. Het bestuur van de oudervereniging noemen we de ouderraad (OR). Deze groep 
actieve en enthousiaste ouders zetten zich in om diverse groep overstijgende activiteiten, 
samen met de leerkrachten, extra leuk te maken. Zij bereiden activiteiten voor en helpen bij 
de uitvoering. Dit kunnen zij doen dankzij de vrijwillige ouderbijdrage. 
Wilt u zich extra inzetten voor de school en lid worden van de OR? Stuur dan een mail naar 
kbsdeboomgaard_oudervereniging@inos.nl, of spreek een van de leden aan (te herkennen 
aan hun groene hoed tijdens schoolactiviteiten)

A f w e z igheid  va n  u w  k ind

D e  O uder r a a d

D E  M E D E Z E G G E N S C H A P S R A A D

Het belang van de betrokkenheid van ouders
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werkdag team/
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ouderavond 
groep 3 t/m 7

aanmelding VO

aanmelding VO



Elke groep heeft één of twee groepsouders: 
Zij zijn aanspreekpunt voor leerkracht en ouders voor allerlei zaken die de groep betreffen
• Zij betrekken andere ouders bij activiteiten van de groep / de school
• Zij stimuleren daardoor de ouderhulp
• Zij informeren de leerkracht over wat er leeft in de groep
• Zij helpen bij het mogelijk maken van allerlei activiteiten, zoals bv. schoolvoetbaltoernooi,  
 sportdag, carnaval, bezoek aan theater, kinderboerderij of speelbos enz.
• Zij kunnen ook zitting hebben in een werkgroep en/of  commissies (bv. Sint, Kerst,   
 sportdag, etc)

De groepsouders worden aan het begin van het schooljaar in overleg gekozen. Door de OR is een 
handboekje gemaakt met tips en adviezen voor de groepsouders. Bent u nieuwsgierig of groepsouder iets 
voor u is? Mail dan naar de OR: kbsdeboomgaard_oudervereniging@inos.nl of vraag het de leerkracht.

Verder doen wij nog wel eens een beroep op andere ouders i.v.m.:
• Het versieren van de school
• Crea-knutselmiddag in de kleuterbouw
• klusouders
• Voorbereiding en uitvoering bij de jaarlijks terugkerende feesten
• Hulp bij vervoer naar : het theater, de Nieuwe Veste, bos dag, kinderboerderij en andere  
 activiteiten
• Jaarlijks terugkerende sportdag

Rijden/begeleiden bij uitstapjes:
Voor sommige uitstapjes vragen we ouders te helpen met het vervoer en de begeleiding.
De veiligheid van de kinderen moet ten allen tijde worden gewaarborgd. Als kinderen in de auto 
vervoerd worden moeten ze in de gordel zitten. Een autostoel of stoelverhoger is niet persé nodig als 
u kinderen van een ander vervoert. Verder heeft u een inzittendenverzekering nodig voor het aantal 
personen die u vervoert.

O ud er hul p
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eindtoets 8 eindtoets 8



Overblijven moet leuk en gezellig zijn, net als thuis, maar dan met vriendjes en vriendinnetjes van 
school. Overblijven geeft kinderen de kans om tussen de middag rustig te eten, hun verhaal te vertellen 
of zich buiten uit te leven. De primaire taak van een overblijfteam is om simpelweg klaar te staan 
voor de kinderen. Om kinderen onder verantwoorde begeleiding zichzelf te laten zijn en ook rekening 
met elkaar te leren houden. Wilt u zelf overblijfvrijwilliger worden, neem dan contact met ons op. 
Wij verzorgen, in nauwe samenwerking met de school, het overblijven. Een gezellige en ontspannen 
lunchpauze kan eraan bijdragen dat uw kind weer fris aan de middaglessen kan beginnen.

Ko b er  k inder l un c h

A a nmel de n /a f mel de n  o v er b l i j v e n

Op de website van de Kober groep (www.kober.nl) vindt u via de locatiezoeker (zoeken 
op naam van de school) alle actuele overblijfinformatie per school, zoals het e-mailadres 
voor het overblijven, het overblijftarief, het rekeningnummer etc. Ook kunt u hier het 
aanmeldingsformulier en de informatiekaart downloaden. U kunt de ingevulde formulieren 
naar ons e-mailen of afgeven op school. Mocht u geen internet hebben dan kunt u op school 
of bij de overblijfcoördinator een pakket ophalen. Heeft u vragen? Neem contact op met de 
overblijfcoördinator of bel of mail Kober  

F ie t s e n

Bij elke speelplaatsingang van het hoofdgebouw is een fietsenrek geplaatst. Het voorkomt onnodig 
speelplaatsverkeer en het buiten het hek plaatsen van ‘stalen rosjes’. Voor de schoolwoningen is er 
een fietsenstalling gemaakt aan de voorkant van het gebouw (voor de groepen 7 en 8)  en achter de 
paarse poort (voor de groepen 5 en 6). Graag de fietsen daar netjes in te plaatsen. 
Het liefste zien wij dat kinderen te voet naar school komen. Dit is voor alle kinderen 
en ouders veiliger. Verder wijzen wij u er op, dat de school niet verantwoordelijk is voor 
schade aan en diefstal van de fietsen. Een goed slot is aan te bevelen.

Overblijfmogelijkheden
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week 18

week 19

week 20

week 21

week 22

020131302928

27262524232221

20191817161514

13121110090807

06050403

03

020130

meivakantie meivakantie meivakantie meivakantie

meivakantie/
doden-
hedenking

4 jarigen 
vrij/ sportdag 
groep 3-4-5/ 
sportdag groep 
6-7-8

leerlingen 
groep 1 t/m 4 
vrij

leerlingen 
groep 1 t/m 4 
vrij

leerlingen 
groep 1 t/m 4 
vrij

MEI
2 018

hemelvaart vrij

leerlingen 
groep 1 t/m 4 
vrij

vergadering 
OR

kinderboerderij 
groep 1/2 
B-D-E

avond 4-daagse
vergadering 
MR

pinksteren

bevrijdings-
dag

kinderboerderij 
groep 1/2 
A en E

schoolreis groep 
7/ kinderboerderij 
groep 1/2 
C en G pinksteren

avond 
4-daagse

avond 
4-daagse

avond 
4-daagse



• Voor de kleuters: 
 Sportkleding is niet nodig. De kleuters gymmen in hemd en broek. Het zou al te veel 
 “verkleedkunde” vergen voor sommigen. Alle kleuters dragen gymschoenen, bij voorkeur 
 met elastieken sluiting of klittenband , met lichte zolen! Deze gymschoenen blijven op school. 
 Als de kinderen (‘s zomers) gewend zijn geen hemd te dragen is het aan te raden wel een 
 hemd of T-shirt bij de gymschoenen op school te laten.
• Voor de jongens vanaf groep 3: 
 shirt (zonder knopen) - sportbroek of korte broek - gymschoenen met lichte zolen of op 
 blote voeten. Zonder sportkleding mogen kinderen van de groepen 5 t/m 8 niet mee 
 gymmen. Voor de kinderen van de groepen 3 en 4 gelden de kledingregels ook, maar als 
 zij het een keer vergeten zijn we niet zo streng.
• Voor de meisjes vanaf groep 3: 
 turnpakje of shirt met sportbroekje/korte broek - gymschoenen of op blote voeten. 
 Geen balletschoenen (te glad).  
  

Geen schoenen met zwarte zolen, want die veroorzaken moeilijk te verwijderen strepen.
• De sportkleding niet van te voren thuis aandoen, maar meebrengen in de tas na de les weer  
 omkleden.
• Een kind dat niet mag gymmen brengt ’n briefje mee.
• Sieraden worden tijdens de les niet gedragen.
• Deodorant: aub geen spuitbussen, maar een roller , die mag wel gebruikt worden.

 

S p o r t k l ed in g 

R e geltje s

Bewegingsonderwijs



DI DO ZAMA WO VR ZO

week 22

week 23

week 24

week 25

week 26

302928272625

24232221201918

17161514131211

10090807060504

03020131

01

302928

activiteitenoch-
tend groep 1/
groep 2 vrij

schoolkamp 
groep 8/ werkdag/
leerlingen vrij

schoolreis groep 
3 en 4

schoolkamp 
groep 8/
sportdag 
groep 1-2

JUNI 
2 018

vergadering 
MR

4 jarigen vrij

rapport groep 
1/ ouderavond 
groep 1

schoolreis groep 
2/groep 1 vrij

vergadering 
OR

schoolkamp 
groep 8/ rapport 
groep 2/ ouder-
avond groep 2/ 
vergadering OR

rapport 
groep 3 t/m 8/ 
musical 
groep 8

avond 4-daagse
vergadering 
MR

avond 
4-daagse

avond 
4-daagse

avond 
4-daagse

leerlingen 
groep 8 vrij



De gymlessen vinden plaats in de gymzaal in de Palmstraat. De kleuters gymmen in hun eigen 
speelzalen. Sommige groepen gymmen in een andere gymzaal, in de buurt.  Dit komt omdat de 
gymzaal aan de Palmstraat niet toereikend is voor al onze groepen. De gemeente bepaalt vervolgens 
waar deze groepen kunnen gymmen. Indien een gymzaal te ver van school is, zal hier busvervoer voor 
worden ingezet. Aan het begin van het schooljaar wordt dit met u gecommuniceerd, zodat u weet 
waar uw kind naar toe gaat. De klassen die voor aanvang van de normale schooltijd of na afloop 
daarvan gymlessen hebben, gaan ook in groepsverband van/naar de gymzaal. Dit is uiteraard uit 
veiligheidsoverwegingen. Het geldt niet voor de groepen 7 en 8 want deze kinderen zijn groot genoeg 
om op eigen initiatief te gaan.

Zoals u weet is veel snoepen niet goed voor de gezondheid van uw kind. Wij vragen u dan ook om 
bij de gelegenheid van de verjaardag van uw kind uw fantasie de vrije loop te laten en eens na te 
denken over alternatieven m.b.t. de traktatie in de klas. Op internet kunt u ook vele leuke gezonde 
traktatie ideeën vinden. Wij verzoeken u bij traktaties rekening te houden met de verschillende 
behoeften in een klas. Denkt u bijvoorbeeld aan Islamitische kinderen (geen varkensvlees) of 
kinderen met een allergie (melk, gluten). Op die manier kan ieder kind genieten van een lekkere 
en gezonde traktatie, de leerkracht kan u hier informatie over geven.

g y ml e s s e n

T u s s end o o r tje s  e n  t r a k tat ie s

De verjaardag van uw kind is een groot feest. In overleg met de leerkracht bent u van harte welkom 
om de verjaardag van uw kind op school mee te vieren. 

V er j a a r d a ge n  b i j  de  k l e u t er s

U kunt uw kind drinken en fruit meegeven. Graag voor de kleuters het drinken in een anti-lekbeker: 
draaien aan de deksel en er komt een drinktuitje uit. Of een andere beker die ze zelf open kunnen 
maken. De kinderen van de groepen 3 t/m 8 brengen drinken mee in een beker of plastic flesje, 
geen pakjes dus. Voor de kleintjes is het handig om het fruit afgepeld of geschild in een trommeltje 
mee te geven. Zet u wel even de naam van uw kind op het trommeltje.

D r ink e n  e n  f rui t 

Bewegingsonderwijs/Tussendoortjes
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week 26

week 27

week 28

week 29

week 30

2826252423

2221

151412111009

080705040302

0130292825

29

2726

zomervakantie zomervakantie zomervakantie zomervakantie zomervakantie

27

JULI 
2 018

musical 
groep 8

doorschuif-
middag/groepen 
8 middag vrij

13

191816 17 20

zomervakantie zomervakantie zomervakantie zomervakantie zomervakantie

vergadering 
MR

rapport 
groep 3 t/m 8/ 
musical 
groep 8

4 jarigen vrij

06

laatste school-
dag/leerlingen 
middag vrij

zomervakantie zomervakantie zomervakantie zomervakantie zomervakantie



Op scholen werken mensen. Waar mensen werken, gaat wel eens wat mis. Dat willen we graag 
oplossen en we willen daarvan leren. Er zijn afspraken gemaakt over de manier waarop we op 
school omgaan met een klacht. Deze afspraken zijn vastgelegd in de Klachtenregeling INOS die 
op school aanwezig is. In het kort zijn er de volgende mogelijkheden:

1) Eerst een gesprek met de betrokken leerkracht of de betrokken medewerker.
Een goed gesprek kan veel problemen oplossen. Bespreek het probleem. Vertel wat u zelf hebt 
gedaan om het probleem op te lossen. Vertel ook wat u van de leerkracht (of medewerker) 
verwacht. In de meeste gevallen lukt het om er samen uit te komen.

2) De teamcoördinator van de betreffende bouw.
Indien u bij de leerkracht geen gehoor vindt, kunt u de teamcoördinator van de betreffende bouw 
benaderen voor een gesprek. Bij ons op school zijn dat Mariëtte Hamans voor de groepen 1 en 2, 
Petra van Bergeijk voor de groepen 3 t/m 5 en Mandy de Bont voor de groepen 6 t/m 8.

3) De directeur van de school
Als het niet lukt om een goede oplossing te vinden, kunt u praten met de directeur van de school. 
Hij is verantwoordelijk voor de school. De directeur kan een beslissing nemen in een conflict. Op 
onze school is Jack Stander de directeur. 

HeEF t  u  ee n  k l a c h t ?

Klachtenprocedure
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week 31

week 32

week 33

week 34

week 35

013130292827

26252423222120

19181716151413

12111009080706

05040302013130

02

zomervakantie zomervakantie zomervakantie zomervakantie zomervakantie

zomervakantie zomervakantie zomervakantie zomervakantie zomervakantie

zomervakantie zomervakantie zomervakantie zomervakantie zomervakantie

AUGUSTUS 
2 018

eerste 
schooldag



Om het onderwijsproces zo ongestoord mogelijk te laten verlopen, vragen wij u uw mededelingen 
vóór schooltijd zo kort mogelijk te houden, zodat we op tijd met de lessen kunnen beginnen. Ook 
vragen wij u ervoor te zorgen dat uw kind op tijd op school komt. Het is namelijk erg storend als 
de leerkracht voortdurend de onderwijsactiviteit moet onderbreken. Om te grote drukte aan het 
begin en einde van de schooldag te voorkomen, vragen wij u uw auto te parkeren op een plaats 
waar ruimte is, en om op uw kind te wachten achter de hekken.  Maar veel beter is het om uw kind 
te voet naar school te brengen! 
Let op: er zijn plaatsen rond de school waar een stop- cq. wachtverbod geldt.

Bij ziekte of andere reden van verzuim van uw kind hebben wij graag vóór het begin van de 
lestijden schriftelijk of telefonisch bericht. (076-5216105). 

Extra vrije dagen gekoppeld aan een schoolvakantie, worden in principe niet verleend. Slechts 
in uitzonderlijke gevallen is verlof mogelijk als via een werkgeversverklaring wordt aangetoond 
dat het i.v.m. het werk niet anders kan. Dit verlof dient dan tijdig bij de directie te worden 
aangevraagd.  
Bij onduidelijkheid m.b.t. de reden van het verlof, wordt contact opgenomen met de 
leerplichtambtenaar.

A a n va n g  e n  e inde  s c h o o lt i jd

s c h o o lv er z uim

V er v r oe gde  va k a n t ie  o f  l at er e  t er u gko m s t

Regels/afspraken voor aanvang en einde school-
tijd, schoolverzuim, vervroegde vakantie of 
latere terugkomst:



PERSONEEL

Jack Stander

Directeur

Mandy de Bont

Teamcoördinator 
groep 6, 7 en 8

Joke Veltman

Groep 1-2 D 
ma/di/wo/do

Sandra van Pelt

Groep 3 A 
di/wo/do

Bert van de Griendt

Groep 4 D
ma/di/wo/do/vr

Mariëtte Hamans

Linda Roels

Groep 1-2 A 
ma/di/wo

Henriëtte Harkx

Groep 1-2 D 
vr

Esther van Wijk

Groep 3 D
wo/do

Mariëtte Hamans

Teamcoördinator
onderbouw

Mariëtte Hamans

Teamcoördinator
onderbouw

Mariëtte Hamans

Teamcoördinator
onderbouw

Mariëtte Hamans

Teamcoördinator
onderbouw

Mariëtte Hamans

Teamcoördinator
onderbouw

Mariëtte Hamans

Teamcoördinator
onderbouw

Helma de Graaf

Jolanda van der 
Staak

Groep 1-2 A
wo/do/vr

Saskia Dudycs

Groep 1-2 B 
ma/di/wo/do/vr

Anke Flipse

Groep 1-2 E 
ma/di/wo

Lisette van der Made

Groep 3 B 
ma/di/wo

Femke BlankersDaniëlle Schreurs

Groep 5 D 
ma/di/wo

Groep 5 C
ma/di/wo/do/vr

Mariëtte Hamans

Teamcoördinator
onderbouw

Mariëtte Hamans

Teamcoördinator
onderbouw

Mariëtte Hamans

Teamcoördinator
onderbouw

Mariëtte Hamans

Teamcoördinator
onderbouw

Mieke Boerrigter

Groep 1-2 E
wo/do/vr

Remco 
Roestenburg

Groep 4 B 
ma/di/wo

Yannick van Gorkum

Groep 5 D
do/vr

Mariëtte Hamans

Teamcoördinator
onderbouw

Mariëtte Hamans

Teamcoördinator
onderbouw

Mariëtte Hamans

Teamcoördinator
onderbouw

Mariëtte Hamans

Teamcoördinator
onderbouw

Petra van Bergeijk

Ilmy van de Linden

Groep 1-2 B
ma/di/wo/do/vr

Maaike de Hoog

Groep 1-2 F
ma/di/wo/do/vr

Moniek Heijstek

Groep 4 C
wo/do/vr

Linda de Kanter

Groep 6 A
ma/di/wo/do

Mariëtte Hamans

Teamcoördinator
onderbouw

Mariëtte Hamans

Teamcoördinator
onderbouw

Mariëtte Hamans

Teamcoördinator
onderbouw

Marjolein Zweep

Groep 1-2 C 
ma/di

Marleen van Peer

Groep 1-2 G 
ma/di/wo

Karlijn van Dam

Groep 4 C 
ma/di

Lilian van der Bijl

Groep 1-2 C
wo/do/vr

Mariëtte Hamans

Groep 1-2 G
do/vr

Teamcoördinator 
groep 1-2

Intern Begeleider 
groep 1,2 en 3

Teamcoördinator 
groep 3,4 en 5

Sandy Mangnus

Intern Begeleider 
groep 4 en 5

Elly Koreman

Intern Begeleider 
groep 6,7 en 8

Jitske Koenraads

Teamcoördinator 
groep 6,7 en 8(tot 

december)

Mariëtte Hamans

Teamcoördinator
onderbouw

Marille van der 
Veken

Groep 4 A 
ma/di/wo/do

Karin Luiten

Groep 3 A
ma/vr

Angelique Eestermans

Groep 3 B
wo/do/vr

Mariëtte Hamans

Teamcoördinator
onderbouw

Henriëtte Harkx

Groep 3 C
wo/do

Nanou Hoorn

Groep 3 C 
ma/di/vr

Sharon van Andel

Groep 3 D 
ma/di/vr

Mariëtte Hamans

Teamcoördinator
onderbouw

Saskia Heijsman

Groep 4 B
do/vr

Anita van Wijk

Groep 5 A
ma/di/wo/do/vr

Esther van Reen

Groep 5 B
ma/di/wo/do/vr

Mariëtte Hamans

Teamcoördinator
onderbouw

Marjolein Zweep

Groep 4 A
vr



PERSONEEL

Jitske Koenraads

Anita van WijkJoost van Ginneken 

Maja van de Perre

O.A groep 5
ma/di/wo/do

Mariëtte Hamans

Teamcoördinator
onderbouw

Babs van Olphen

O.A groep 6-7 
ma/di/do/vr

Mariëtte Hamans

Teamcoördinator
onderbouw

Tonnie van de 
Velde

Conciërge

Elly Vermaas

Gedragsspecialist 
RT, di, wo, do

Groep 7 C 
di/wo/do/vr

Inge Everts

Groep 6 B
di

Mariëtte Hamans

Teamcoördinator
onderbouw

Martine Maas

Groep 6 C
di/wo

Mariëtte Hamans

Teamcoördinator
onderbouw

Mette Snijder

Groep 6 D 
ma/di/wo

Mariëtte Hamans

Teamcoördinator
onderbouw

Inge Everts

Groep 6 D
do/vr

Mariëtte Hamans

Teamcoördinator
onderbouw

Daniëlle Prinsen

Groep 7 A 
ma/di/wo

Maya Krijgsman

Groep 7 A
do/vr

Mariëtte Hamans

Teamcoördinator
onderbouw
Groep 7 C

ma

Sandy Mangnus Yannick van Gorkum

Groep 7 D
wo

Marjolein Vermeulen

Groep 8 A 
ma/do/vr

Mariëtte Hamans

Teamcoördinator
onderbouw

Darcia Hendriks

O.A groep 1-2 
ma/di/do

Joost van Ginneken

Groep 8 B 
ma/di/do/vr

Hilde van Kempen

Groep 8 C
ma/di/wo/do/vr

Joost de Bekker

Groep 8 D
di/wo/do/vr

Mariëtte Hamans

Teamcoördinator
onderbouw

Mandy de Bont

Groep 8 B
wo

Carin de Vet 

O.A groep 1 en 2
ma/di/do/vr

Bart Meijer

Groep 6 B 
ma/wo/do/vr

Esther van Wijk

Plusklas
 di

Conny van 
Broekhoven

Schoonmaak

Mariëtte Hamans

Teamcoördinator
onderbouw

Jeanette Woods

Schoonmaak

Ingrid Luteijn

Groep 6 C 
ma/di/vr

Andres Segers

Groep 7 D 
ma/di/do/vr

Francy Jean Vermeer

Groep 7 B
ma/di/wo/do/vr

Maya Krijgsman

Groep 8 A
di/wo

Karina van Hal

O.A groep 1-2
di            

Ted Gobbens

O.A groep 3
ma/di/do

Lia Kamerbeek

O.A groep 4 en 6
ma/di/do/vr

Tabitha de Boks

O.A groep 4 
di/do

Mariëtte Hamans

Teamcoördinator
onderbouw

Marian van Loon

Administratie

Hans Clijsen

Conciërge

Mariëtte Hamans

Teamcoördinator
onderbouw

Katja van Heerde

RT
ma, di, wo

Evelijn Piederit

School CJG-er

Mandy de Bont

Groep 8 D 
ma

Mariëtte Hamans

Teamcoördinator
onderbouw

Martine Maas

Groep 6 A
vr



Op gezette tijden is het in en rondom Kbs De Boomgaard een onoverzichtelijke verkeersdrukte, wat 
gevaarlijke situaties met zich meebrengt voor onze schoolgaande kinderen. Middels onderstaande 
richtlijnen willen wij de verkeersveiligheid rondom onze school waarborgen en structuur aanbrengen 
in de rijroutes. Daar hebben we úw medewerking voor nodig. 

Wij willen u dan ook verzoeken om met de auto onderstaand parkeeradvies op te volgen.
Parkeren kun je doen op de bestemmingen zie plattegrond.
De Wegedoornpage is bestemd om kinderen meteen te laten in- en uitstappen.
U dient zich te houden aan de snelheid en de kinderen ruim baan te geven. 
Wij zien graag dat de kinderen zoveel mogelijk met de fiets of te voet naar school komen.

1. Wij willen u er op attenderen dat veel kinderen van groepen 3 t/m 8 zelfstandig naar school en 
naar huis lopen of fietsen. De aandacht moet dan ook gericht zijn op een omgeving die voor hen 
overzichtelijk en veilig is.
 
2. Breng daarom uw kind(eren) alléén met de auto indien dit noodzakelijk is.
 
3. Voor brengen en halen gebruikt u de parkeerplaatsen bij de flats aan de Tuinzigtlaan en 
Duindoornstraat en de parkeerplaats aan de Eikepage. Ook een mogelijkheid is om de parkeren aan 
de straatkant van de Seringenlaan in de vakken.

4. Matig uw snelheid en geef de kinderen ruim baan!!
 
5. Kinderen van de groepen 4 en 5 nemen de fiets aan de hand mee en parkeren de fiets in de 
daarvoor bestemde fietsenstallingen op het schoolplein.
 
7. Informeer ook de oppas, oma, opa of andere verzorgers die uw kind(eren) regelmatig komen halen.
 
Wij danken u bij voorbaat voor uw begrip en medewerking.

L at en  w e  s a men  he t  g oede  v o or beel d  ge v en!

V eil igheid s r e gel s :

WERK MEE AAN VEILIGHEID RONDOM ONZE SCHOOL



Kbs De Boomgaard

Wegedoornpage 1

4814 TZ Breda

076 – 5216105

kbsdeboomgaard_info@inos.nl

Iepepage 12

4814 TW Breda

w w w.kbsdeboomgaard.nl

dhr. J. Stander

Naam school

Adres hoofdgebouw

telefoon

email

adres dependance

 

website

directeur

gegevens


