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Informatiekaart cluster 0-1-2-3 schooljaar 2018/2019  
 
Fruit eten/overblijven 
Voor of tijdens de pauze eten de kinderen hun zelf meegebrachte fruit op. Graag gesneden meegeven in een bakje met 
hun naam erop. Ook mogen ze water drinken. Hiervoor hebben we op school bekers. Alleen de kinderen van 1-2-3 mogen 

een eigen beker mee naar school nemen. De broodtrommels voor de overblijf mogen in de koelkast gezet worden in het 
tussenlokaal. Alle afval zoals plastic verpakking gaat weer mee naar huis, om de afvalberg op school ook wat beter onder controle te krijgen. Werk 
dus het liefst met bakjes en bekers voorzien van naam. Wellicht dat dit met ingang van 01-01-2019 gaat veranderen i.v.m. het continurooster. 
Overblijf wordt momenteel georganiseerd door NummerEen (www.tsodekempen.com) 

Oudercontact 
Mocht u naast de algemene contactmomenten, zoals de kennismakingsgesprekken, oudergesprekken en portfoliogesprekken, nog iets kwijt willen bij 
de leerkracht van uw kind, dan kan dit via Social Schools. U kunt ook altijd via Social Schools een afspraak maken voor een gesprek.  
Bewegingsonderwijs 
Anne Roos is vakdocent bewegingsonderwijs en geeft op maandagochtend gymles in de gymzaal naast de school. Op woensdagochtend geven de 

leerkrachten de gymles. Onder schooltijd is de poort op slot, kinderen gaan dan via de speelplaats en de nooddeur naar de gymzaal toe. De kinderen 
vanaf groep 4 nemen gymkleren, gymschoenen en een handdoek mee. Groep 1-2(-3) gymt ook in gemeenschapshuis de Smis.   
Muziekonderwijs 
Alle kinderen van onze school krijgen komend schooljaar muziekles van vakleerkrachten via Art4u.  
Verjaardagen 

Kinderen vieren de verjaardagen in de startgroep. Een gezonde traktatie wordt gewaardeerd. Maak van tevoren even een afspraak met de leerkracht 
wanneer de verjaardag gevierd kan worden.   

Bibliotheekpunt 
Elke woensdagochtend van 10.30 tot 12.00 uur worden bij de bieb op school vele boeken uitgeleend, ook voor thuis. Vanuit bibliotheek de Kempen 

coördineert Jill Billekens dit. Zij geeft ook regelmatig gastlessen in de groepen. Dagelijks thuis lezen/voorlezen is zeer gewenst voor alle kinderen. 
Schoolplein 
Vanaf 8.15 uur is er toezicht voor de kinderen vanaf groep 4. De kinderen van groep 0-1-2-3 mogen ‘s ochtends direct naar de startgroep. De bel 
gaat om 8.25 uur, zodat om 8.30 uur de lessen kunnen starten. In de middag gaat de poort om 13.00 uur open en blijven alle kinderen buiten tot de 
bel gaat om 13.10 uur. Vanaf 01-01-2019 veranderen de schooltijden. Hierover wordt u tijdig geïnformeerd.  

Op de fiets 

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.  
Luizen pluizen 

Elke eerste woensdag worden alle kinderen van de school 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. Deze vergadert een aantal keren per jaar. Dit jaar zal juf Manon aanwezig zijn bij deze vergaderingen en 
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 7 en 8 hebben hiervoor een opleiding gevolgd en helpen anderen graag. 
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        Specifieke informatie groep 0-1-2-3 
 
 
 

Mentoren tijgergroep 
Jolande Vlems (ma-woe-do-vr) jvlems@kempenkind.nl  

Josefien Kuijken (di) jkuijken@kempenkind.nl  
 

Mentoren leeuwengroep 
Wilma Castelijns (ma-woe) wcastelijns@kempenkind.nl  

Manon Kessels (di-do-vr. vm) mkessels@kempenkind.nl  
 

De kinderen beginnen de ochtend in de startgroep. Na een half uur gaan we werken. Een leerkracht geeft de instructie waarbij kinderen 
verplicht en/of vrijwillig bij aansluiten. De andere leerkracht begeleidt het speelwerken in de andere lokalen. De meeste instructies worden 

gegeven in het tijgerlokaal. 
Het ontwikkelingsgericht onderwijs zal dit schooljaar nog meer zichtbaar gaan worden. We gaan de 5 thema’s ook terug laten komen bij de 

woordenschat, het lees- en spellingsonderwijs. Hierin worden we komend jaar intensief begeleid door ‘de Activiteit’, een onderwijsinstituut uit 
Den Bosch dat zich helemaal richt op ontwikkelingsgericht onderwijs (OGO).  
  

Gym maandag door juf Anne  

8.30 - 9.15       groep 3-4 

 

Gym woensdag door eigen leerkracht 

10.30 - 11.15    groep (2)*-3 

De kinderen gymmen op blote voeten en hebben geen gymkleding nodig.* groep 2 sluit de ene keer aan bij gr.1 en de andere keer bij gr.3. 

 

Naast de kennismakingsgesprekken hebben we in februari en in juni oudergesprekken gepland staan. Na thema 1 en thema 4 hebben we 

portfolioavonden, waarop de kinderen hun thema presenteren aan ouders. Ook laten ze dan hun portfolio zien en is er gelegenheid tot gesprek met 

een leerkracht.  

Verjaardagen worden in de startgroep gevierd, van half 9 tot ongeveer kwart over 9. De ouders mogen hierbij aanwezig zijn.  
Op vrijdagmiddag zijn alleen de kinderen van groep 3 op school, de kleuters zijn dan vrij.  
 

 

 

 

Manon Josefien Jolande Wilma 

mailto:jvlems@kempenkind.nl
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Informatiekaart cluster 4-5 schooljaar 2018/2019  
 
Fruit eten/overblijven 
Voor of tijdens de pauze eten de kinderen hun zelf meegebrachte fruit op. Graag gesneden meegeven in een bakje met hun naam erop. Ook mogen 
ze water drinken. Hiervoor hebben we op school bekers. Alleen de kinderen van 1-2-3 mogen een eigen beker mee naar school nemen. De 

broodtrommels voor de overblijf mogen in de koelkast gezet worden in het tussenlokaal. Alle afval zoals plastic verpakking gaat weer mee naar huis, 
om de afvalberg op school ook wat beter onder controle te krijgen. Werk dus het liefst met bakjes en bekers voorzien van naam. Wellicht dat dit met 
ingang van 01-01-2019 gaat veranderen i.v.m. het continurooster. Overblijf wordt momenteel georganiseerd door NummerEen 
(www.tsodekempen.com)  
Oudercontact 
Mocht u naast de algemene contactmomenten, zoals de kennismakingsgesprekken, oudergesprekken en portfoliogesprekken, nog iets kwijt willen bij 
de leerkracht van uw kind, dan kan dit via Social Schools. U kunt ook altijd via Social Schools een afspraak maken voor een gesprek.  
Bewegingsonderwijs 
Anne Roos is vakdocent bewegingsonderwijs en geeft op maandagochtend gymles in de gymzaal naast de school. Op woensdagochtend geven de 

leerkrachten de gymles. Onder schooltijd is de poort op slot, kinderen gaan dan via de speelplaats en de nooddeur naar de gymzaal toe. De kinderen 
vanaf groep 4 nemen gymkleren, gymschoenen en een handdoek mee. Groep 1-2(-3) gymt ook in gemeenschapshuis de Smis.   
Muziekonderwijs 
Alle kinderen van onze school krijgen komend schooljaar muziekles van vakleerkrachten via Art4u.  
Verjaardagen 

Kinderen vieren de verjaardagen in de startgroep. Een gezonde traktatie wordt gewaardeerd. Maak van tevoren even een afspraak met de leerkracht 
wanneer de verjaardag gevierd kan worden.   

Bibliotheekpunt 
Elke woensdagochtend van 10.30 tot 12.00 uur worden bij de bieb op school vele boeken uitgeleend, ook voor thuis. Vanuit bibliotheek de Kempen 

coördineert Jill Billekens dit. Zij geeft ook regelmatig gastlessen in de groepen. Dagelijks thuis lezen/voorlezen is zeer gewenst voor alle kinderen. 
Schoolplein 
Vanaf 8.15 uur is er toezicht voor de kinderen vanaf groep 4. De kinderen van groep 0-1-2-3 mogen ‘s ochtends direct naar de startgroep. De bel 
gaat om 8.25 uur, zodat om 8.30 uur de lessen kunnen starten. In de middag gaat de poort om 13.00 uur open en blijven alle kinderen buiten tot de 
bel gaat om 13.10 uur. Vanaf 01-01-2019 veranderen de schooltijden. Hierover wordt u tijdig geïnformeerd.  

Op de fiets 

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.  
Luizen pluizen 

Elke eerste woensdag worden alle kinderen van de school 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. Deze vergadert een aantal keren per jaar. Dit jaar zal juf Manon aanwezig zijn bij deze vergaderingen en 
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 7 en 8 hebben hiervoor een opleiding gevolgd en helpen anderen graag. 
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       Specifieke informatie groep 4-5 
 
 
 

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

 

Gym maandag door juf Anne 

9.20 - 10.05     groep 3-4 

11.15 - 12.00   groep 5-6  

Gym woensdag door juf Ineke 

9.20 - 10.05      groep 4-5  

 

De kinderen mogen een eigen lege etui meebrengen. 
 
Naast de kennismakingsgesprekken hebben we in februari en in juni oudergesprekken gepland staan. Na thema 1 en thema 4 hebben we 
portfolioavonden, waarop de kinderen hun thema presenteren aan ouders. Ook laten ze dan hun portfolio zien en is er gelegenheid tot gesprek met 
een leerkracht. 

 

Overige belangrijke weetjes van groep 4/5 

* Wij gaan steeds meer werken vanuit de eigen doelen van kinderen. Waarbij de methode ondersteunend is, maar het werken vanuit ons 

thema er ook voor zorgt dat we niet per se alle lessen in volgorde hanteren. Soms vervalt een les maar niet het lesdoel. Want die geven we 

dan anders vorm. 

* Lezen en voorlezen is zeer goed voor de algemene ontwikkeling en de taalontwikkeling. Vandaar dat wij bibliotheek de Kempen in de school 

hebben gehaald om het lenen van boeken zo laagdrempelig mogelijk te maken.  

*In groep 4 wordt veel tijd besteed aan inzicht krijgen in de tafeltjes (keersommen) en wordt een begin gemaakt aan het automatiseren ervan. 

In groep 5 gaan we daar mee door. Er wordt hier dagelijks aandacht aan besteed. Fijn als u thuis ook oefent. 

Ineke 

mailto:imaandonks@kempenkind.nl
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Informatiekaart cluster 6-7-8 schooljaar 2018-2019 
 

Fruit eten/overblijven 
Voor of tijdens de pauze eten de kinderen hun zelf meegebrachte fruit op. Graag gesneden meegeven in een bakje met hun naam erop. Ook mogen 
ze water drinken. Hiervoor hebben we op school bekers. Alleen de kinderen van 1-2-3 mogen een eigen beker mee naar school nemen. De 

broodtrommels voor de overblijf mogen in de koelkast gezet worden in het tussenlokaal. Alle afval zoals plastic verpakking gaat weer mee naar huis, 
om de afvalberg op school ook wat beter onder controle te krijgen. Werk dus het liefst met bakjes en bekers voorzien van naam. Wellicht dat dit met 
ingang van 01-01-2019 gaat veranderen i.v.m. het continurooster. Overblijf wordt momenteel georganiseerd door NummerEen 

(www.tsodekempen.com)  
Oudercontact 
Mocht u naast de algemene contactmomenten, zoals de kennismakingsgesprekken, oudergesprekken en portfoliogesprekken, nog iets kwijt willen bij 
de leerkracht van uw kind, dan kan dit via Social Schools. U kunt ook altijd via Social Schools een afspraak maken voor een gesprek.  
Bewegingsonderwijs 
Anne Roos is vakdocent bewegingsonderwijs en geeft op maandagochtend gymles in de gymzaal naast de school. Op woensdagochtend geven de 

leerkrachten de gymles. Onder schooltijd is de poort op slot, kinderen gaan dan via de speelplaats en de nooddeur naar de gymzaal toe. De kinderen 
vanaf groep 4 nemen gymkleren, gymschoenen en een handdoek mee. Groep 1-2(-3) gymt ook in gemeenschapshuis de Smis.   
Muziekonderwijs 
Alle kinderen van onze school krijgen komend schooljaar muziekles van vakleerkrachten via Art4u.  
Verjaardagen 

Kinderen vieren de verjaardagen in de startgroep. Een gezonde traktatie wordt gewaardeerd. Maak van tevoren even een afspraak met de leerkracht 
wanneer de verjaardag gevierd kan worden.   
Bibliotheekpunt 
Elke woensdagochtend van 10.30 tot 12.00 uur worden bij de bieb op school vele boeken uitgeleend, ook voor thuis. Vanuit bibliotheek de Kempen 

coördineert Jill Billekens dit. Zij geeft ook regelmatig gastlessen in de groepen. Dagelijks thuis lezen/voorlezen is zeer gewenst voor alle kinderen. 
Schoolplein 
Vanaf 8.15 uur is er toezicht voor de kinderen vanaf groep 4. De kinderen van groep 0-1-2-3 mogen ‘s ochtends direct naar de startgroep. De bel 
gaat om 8.25 uur, zodat om 8.30 uur de lessen kunnen starten. In de middag gaat de poort om 13.00 uur open en blijven alle kinderen buiten tot de 
bel gaat om 13.10 uur. Vanaf 01-01-2019 veranderen de schooltijden. Hierover wordt u tijdig geïnformeerd.  

Op de fiets 
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.  

Luizen pluizen 
Elke eerste woensdag worden alle kinderen van de school 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. Deze vergadert een aantal keren per jaar. Dit jaar zal juf Manon aanwezig zijn bij deze vergaderingen en 
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 7 en 8 hebben hiervoor een opleiding gevolgd en helpen anderen graag. 
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Specifieke informatie groep 6-7-8 
 

 
 

Mentoren poemagroep 
Nicolle Jansen (ma-di-woe) njansen@kempenkind.nl 

Loes van den Broek (do-vrij) lvdbroek@kempenkind.nl  
 

Mentoren cheetagroep 
Ellen Toonders (ma-do-vr) etoonders@kempenkind.nl  

Loes van den Broek (di-woe) lvdbroek@kempenkind.nl  
 
De kinderen starten de ochtend en de middag een half uur in de startgroep. Na het eerste half uur volgen de instructies. Met name de 

instructies voor rekenen, taal, Engels en spelling worden gegeven op niveau. Een leerkracht geeft de instructie, terwijl de andere leerkracht de 
kinderen begeleidt die zelfstandig aan het werk zijn. Het eerste thema starten we op in de startgroepen en doen we ook het onderzoek in de 

startgroepen. Zo wennen we allemaal vanuit geborgenheid aan deze manier van werken.  
 

Gym maandag door juf Anne 

10.30 - 11.15   groep … 

11.15 - 12.00   groep … 

Gym woensdag door juf Nicolle 

8.30 - 9.15       groep 6-7-8  poema’s 

11.15 - 12.00   groep 6-7-8  cheeta’s 
 

 
De kinderen van groep 7 en 8 krijgen op maandag huiswerk op voor een week. Ze zorgen zelf voor een huiswerkmapje en agenda.  

Alle kinderen van groep 6, 7 en 8 mogen een eigen etui + koptelefoon mee naar school nemen. We vinden het fijn als andere spullen zoals 
pennen en gummen thuisblijven.  

 
Kinderen die een mobiel mee naar school nemen mogen deze niet gebruiken op school. Deze verdwijnt bij aanvang van de les in de bureaula 

van de leerkracht en mag er op het eind van de dag weer uitgehaald worden.  
 

 

Nicolle Ellen 

mailto:njansen@kempenkind.nl
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