
Mochten er vanuit de RIVM-richtlijnen i.v.m. Corona nog aanpassingen zijn bij de start van het schooljaar, 
 dan krijgt u deze aanvullingen via social schools van ons te horen vóór de eerste schooldag. 

Informatiekaart algemeen schooljaar 2020-2021 

 

Vervoer naar school 

Wij willen kinderen, die binnen 6 minuten te voet op school kunnen zijn, vragen om hun fiets thuis te laten. 

Dit omdat onze fietsenstalling anders veel te vol komt te staan. Er wordt altijd overgestoken bij de 

brigadiers. Mocht u met de auto moeten komen, graag deze parkeren op het Smitsplein. 

Schoolplein 

Er is een inloop van 8.15 uur tot 8.25 uur waarin de kinderen de tijd hebben om rustig naar de startgroep te gaan. Hierdoor kunnen de 

leerkrachten om 8.30 uur de lessen starten. Vóór schooltijd is er geen surveillance buiten.  

Fruit eten/overblijven 

Voor of tijdens de pauze eten de kinderen hun zelf meegebrachte fruit op. Graag gesneden meegeven in een bakje. Ook mogen ze water 

drinken. Hiervoor nemen de kinderen een (lege) beker mee. Het drinken en de broodtrommel voor de lunch mogen in de koelkast gezet 

worden in het kantoor naast het leeuwenlokaal (groep 0-1-2-3) of in de koelkast in het olifantenlokaal. Zorg ervoor dat de spullen 

voorzien zijn van naam. Afspraken rondom het continurooster vindt u hier: https://www.sintjanduizel.nl/informatie/continurooster/ 

Oudercontact 

Mocht u, naast de algemene contactmomenten (kennismakingsgesprekken, oudergesprekken en portfoliogesprekken) nog iets kwijt willen 

bij de leerkracht van uw kind, neem dan gerust contact op met de leerkracht (eventueel via social schools).  

Bewegingsonderwijs 

Manon Kroft is vakdocent bewegingsonderwijs en geeft op maandag gymles in de gymzaal naast de school. Tot aan de herfstvakantie 

zullen we in de ochtend 30 minuten buiten spelen. Vanaf de herfstvakantie gaan we ook de spellessen in de gymzaal geven. Het rooster 

hiervoor volgt t.z.t. De kinderen vanaf groep 3 nemen op maandag gymschoenen en gymkleding in een tas mee naar school. Groep 0-1-2 

gymt in gemeenschapshuis de Smis en speelt lekker buiten.   

Verjaardagen 

Kinderen vieren de verjaardagen in de startgroep. Een gezonde traktatie wordt gewaardeerd. Het inplannen van de verjaardag gebeurt in 

overleg met de leerkracht.  

Bibliotheekpunt 

Elke maandag kunnen de kinderen boeken lenen op school. Het biebpunt wordt vanuit bibliotheek de Kempen gecoördineerd. Thuis 

lezen/voorlezen is zeer gewenst voor alle kinderen. Zorg ervoor dat je maandag een biebtas mee geeft.   

Luizen pluizen 

Elke eerste week na de vakantie worden alle kinderen gecontroleerd door een groep behulpzame ouders. Mochten er neten of luizen 

gevonden zijn, dan krijgen de ouders bericht.  

Leerlingenraad 

We hebben op school een leerlingenraad, hierin zitten 2 leerlingen per leerjaar (vanaf groep 5). De leerlingenraad vergadert een aantal keer 

per jaar. Dit jaar zal juf Miranda aanwezig zijn bij deze vergaderingen en zij zal ook zorgen voor een terugkoppeling naar het team.  
Mediatie  
Voor kleine ruzies op het schoolplein, die onderling niet opgelost kunnen worden, kunnen kinderen vanaf groep 4 gebruik maken van 

mediatie. De mediatoren uit groep 6-7-8 hebben hiervoor een opleiding gevolgd en helpen anderen graag. 

Schooltijden 

Maandag, dinsdag en donderdag voor groep 1 t/m 8 van 8.30 uur tot 14.30 uur 

Woensdag voor groep 1 t/m 8 van 8.30 uur tot 12.15 uur 

Vrijdag voor groep 1-2 van 8.30 uur tot 12 uur, voor groep 3 t/m 8 van 8.30 uur tot 14.30 uur  

https://www.sintjanduizel.nl/informatie/continurooster/
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           Specifieke informatie groep 0-1-2-3 

 

 
Mentor tijgergroep 

Jolande Vlems (ma t/m vrij) jvlems@kempenkind.nl 

  

Mentoren leeuwengroep  

Ellen Toonders (ma, di, vr.ochtend) etoonders@kempenkind.nl 

Manon Kessels (woe-do-vr.ochtend) mkessels@kempenkind.nl  

 

Werkwijze groep 0-1-2-3 

De kinderen beginnen de ochtend in de startgroep. Na een half uur gaan we groepsoverstijgend werken. Een 

leerkracht geeft de instructie waarbij kinderen verplicht en/of vrijwillig aansluiten. De andere leerkracht 

begeleidt het speelwerken in de andere lokalen. De meeste instructies worden gegeven in het tijgerlokaal, de 

leerlingen uit groep 3 hebben hier ook een eigen werkplekje. Het ontwikkelingsgericht onderwijs (OGO) gaat uit 

van betekenisvolle thema’s. Binnen deze thema’s staat het spel centraal. Onze lees- en schrijfactiviteiten worden 

hieraan verbonden en waar mogelijk ook de rekenactiviteiten. Dit schooljaar worden we weer intensief begeleid 

door ‘de Activiteit’, een onderwijsinstituut dat zich helemaal richt op OGO. Onze schoolbrede thema’s voor dit 

schooljaar zijn 1. Vorst en volk 2. Van kastanje via pepernoot naar kerstkransje 3. En toen... 4. Nieuws uit de 

natuur 5. Leef gezond! 

 

Gym maandag door vakleerkracht juf Manon Kroft 

10.30-11.15 uur groep 3 

Verjaardagen 

Verjaardagen worden in de startgroep gevierd, van half 9 tot ongeveer kwart over 9. De ouders mogen hierbij 

aanwezig zijn en mogen foto’s maken (maar mogen deze niet verspreiden op social media). Graag een gezonde 

traktatie. Neem voor het prikken van een datum even contact op met de leerkracht.  

 

 

Manon Jolande Ellen 
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Specifieke informatie groep 4-5-6-7-8 

 
 

 
Mentor Pinguïngroep  

Ineke Maandonks (ma t/m vr) imaandonks@kempenkind.nl 

Mentoren Koalagroep  

Monique Vosters (ma, di, vr) mvosters@kempenkind.nl 

Nicolle Jansen (woe, do) njansen@kempenkind.nl  

Mentor Molrattengroep 

Bas Schilders (ma t/m vr) bschilders@kempenkind.nl 

 

Gym maandag door vakleerkracht juf Manon                                Ineke          Monique     Nicolle         Bas 

11.15 – 12.00 groep 4-5 (Ineke) 

8.30 – 9.20  groep 6-7-8 (Monique) 

9.20 – 10.10 groep 6-7-8 (Bas) 

 

Werkwijze in groep 4 t/m 8 

Wij starten elke ochtend in de startgroep. De startgroep is de basis waarbinnen veel activiteiten gedaan worden, 

vooral gericht op het pedagogisch klimaat en mindset. Na de start zullen de kinderen instructie krijgen op 

niveau. De kinderen die dan geen instructie krijgen werken bij de andere leerkracht. We zullen meer 

groepsdoorbrekend en groepsoverstijgend gaan werken. Dit om zo goed mogelijk af te stemmen op de 

onderwijsbehoeften van de kinderen.  

Het ontwikkelingsgericht onderwijs (OGO) gaat uit van betekenisvolle thema’s. Binnen deze thema’s staat het 

onderzoek centraal. Onze lees- en schrijfactiviteiten worden hieraan verbonden. Onze schoolbrede thema’s voor 

dit schooljaar zijn 1. Vorst en volk 2. Van kastanje via pepernoot naar kerstkransje 3. En toen... 4. Nieuws uit de 

natuur 5. Leef gezond! Binnen deze thema’s gaan we aan onze doelen werken. Deze doelen gaan we middels het 

digitaal portfolio zichtbaarder maken voor de kinderen zodat zij meer eigenaar gaan worden van het leerproces.  

De kinderen mogen een eigen lege etui meebrengen. Er worden verder in de klas alleen spullen van school 

gebruikt.  

Verjaardagen worden in de startgroep gevierd. Graag een gezonde traktatie! Neem van te voren even contact op 

met de leerkracht om de datum af te spreken. 
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