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op onderwĳs



A–C 

SCHOOLTIJDEN

Wij hebben een continurooster met vijf 
gelijke dagen. Vanwege de twee locaties 
worden er verschillende begin- en 
eindtijden gehanteerd zodat alle ouders 
voldoende tijd hebben de kinderen weg  
te brengen. 
Onderbouwlocatie Berk 2:
Schooltijden groep 1–4 
Maandag, Dinsdag, Woensdag,
Donderdag, Vrijdag 
  08.45 – 14.00 uur
(inloop vanaf 8.35 uur)

Bovenbouwlocatie Wielerbaan 17:
Schooltijden groep 5–8 
Maandag, Dinsdag, Woensdag,
Donderdag, Vrijdag 
  08.30 – 13.45 uur
(inloop vanaf 8.20 uur)
 

CONTACTGEGEVENS 

Locatie Bovenbouw (postadres en 
hoofdlocatie):

Wielerbaan 17 
2924 XP Krimpen aan den IJssel
T 0180 513 835

Locatie Onderbouw
Berk 2 
2925 CB Krimpen aan den IJssel
 
E-mail
info@degroeiplaneet.nl

CONTACTGEGEVENS 
BLICK OP ONDERWIJS 

Bezoekadres:
Pelikaanweg 1
2903 ER Capelle aan den IJssel

Postadres
Postbus 776
2900 AT Capelle aan den IJssel

T 085 105 02 30

info@blickoponderwijs.nl
www.blickoponderwijs.nl

INFO 

INFO / SCHOOLTIJDEN, VAKANTIES, ROOSTERVRIJE DAGEN, ZIEKMELDEN/AFWEZIGHEID, CONTACTGEGEVENS

VAKANTIES

Herfstvakantie  22-10 t/m 30-10 2022 

Kerstvakantie  24-12 2022 t/m  
 08-01 2023               

Voorjaarsvakantie 25-02 t/m 05-03 2023

Goede Vrijdag + 
2e Paasdag 07-04 t/m 10-04 2023                

Meivakantie 22-04 t/m 07-05 2023

Hemelvaart  18-05 t/m 19-05 2023                  

2e Pinksterdag 29-05 2023                      
 
Zomervakantie 08-07 t/m 20-08 2023

STUDIEDAGEN & 
ROOSTERVRIJE DAGEN  

26-09 2022 Studiedag 
05-10 2022 BLICK Studiedag  
17-11 2022 Studiedag 
23-12 2022 Roostervrij 
15-02 2023 Roostervrij 
31-03 2023 Studiedag 
19-07 2023 Studiedag 
De school is dan dicht en leerlingen zijn vrij.

CALAMITEITENDAGEN

07-04 2023
07-07 2023

Als er geen lesuitval is geweest in de 
voorafgaande periode dan zijn de kinderen 
vrij. Mochten er door omstandigheden 
lesdagen zijn uitgevallen dan moeten de 
kinderen naar school. Dit na overleg met 
de MR.U wordt hier via de nieuwsbrief en 
de kalender over geïnformeerd.

ZIEKMELDEN / AFWEZIGHEID

Indien uw kind door ziekte of anderszins 
verhinderd is de school te bezoeken, 
dan verzoeken wij u dit tijdig aan ons te 
melden. 
Dit kan via de Groeiplaneet-app, of 
telefonisch tot 09.00 uur.  
Alleen op deze manier kunnen we 
er verzekerd van zijn dat een kind 
daadwerkelijk op de plek is waar het  
hoort te zijn. 

ZIEK- OF AFMELDEN KIND:

T 0180 521 997  
(LOCATIE De Berk 2 / onderbouw)

T 0180 513 835  
(LOCATIE Wielerbaan 17 / bovenbouw)



BESTE OUDER(S) / VERZORGER(S),

 
Hierbij ontvangt u de informatie- en 
activiteitenkalender voor het schooljaar 
2022–2023. 

De kalender geeft veel praktische 
informatie, die ook terug te lezen is in  
de schoolgids van de school. 

Deze schoolgids kunt u downloaden op  
de website van de school. Wij hopen u  
op deze manier goed te informeren.

Onze school is een samenleving in 
het klein, met kinderen en ouders met 
verschillende achtergronden en in 
verschillende situaties. Als school staan 
wij open voor deze verschillen en gaan 
daarover met elkaar in gesprek.  
Hiermee zorgen wij voor een fijne en 
veilige leefden leeromgeving.

Wij vinden het belangrijk dat kinderen 
zichzelf mogen zijn en dat ook mogen 
laten zien. Dit wordt onder meer zichtbaar 
op ons jaarlijkse “Laat zien wie je bent-
event”. 

Wij besteden aandacht aan de talenten 
van kinderen, waardoor kinderen niet 
alleen met elkaar leren, maar juist ook  
van elkaar. 

Als school kijken wij goed naar wat 
kinderen nodig hebben om zich verder te 
ontwikkelen met alle talenten  
die zij hebben. Wij stemmen ons onderwijs 
hierop af en stimuleren de kinderen om 
op onderzoek uit te gaan om te ontdekken 
wat bij hen past. 

Indien u een school voor uw kind zoekt, 
kunt u zich het beste een beeld van De 
Groeiplaneet vormen tijdens een bezoek 
aan onze school. 

Wij zijn trots op onze school en maken 
graag tijd vrij voor een gesprek en/of een 
rondleiding. 

Rest ons nog u en uw kind(eren) een fijn 
en leerzaam schooljaar toe te wensen. 

Team De Groeiplaneet 
info@degroeiplaneet.nl 

 
 

EEN FIJN SCHOOLJAAR!

op onderwĳs

>>  boeiend leren in Capelle en Krimpen



obs de Groeiplaneet
T 0180 513 835 
www.degroeiplaneet.nl

SEPTEMBER
Hier is elke maand een plekje voor jou 
om iets op te schrijven! 

WELKOM IN HET NIEUWE SCHOOLJAAR!

MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG WEEKEND
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Mad Science

Startgesprekken Startgesprekken

Studiedag Schoolfotograaf 
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KINDERBOEKENWEEK!

MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG WEEKEND
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Studiedag

Scholenmarkt groep 8 

Schoolfotograaf

BLICK Studiedag /  
Dag vd leerkracht

Start Kinderboekenweek: 
Gi-ga-groen! 

Herfstvakantie

Einde kinderboekenweek 

Schoolfotograaf

OKTOBER
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NOVEMBER

ZORG JE VOOR GOED LICHT OP DE FIETS?

MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG WEEKEND
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Halloweenfeest BB 
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FIJNE KERSTVAKANTIE!

MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG WEEKEND

!

Sinterklaasfeest Rapporten groep 8

Kerstvakantie
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Kerstviering /  
kinderen 12:00 uur uit 
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Roostervrij
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GELUKKIG NIEUWJAAR!

MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG WEEKEND

09

02

16

23

30

10

03

17

24

31

11

04

18

25

01

12

05

19

26

02

06 07–08

14–15

21–22

28–29

20

27

03 04– 05

13

!

Kerstvakantie
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FIJNE VOORJAARSVAKANTIE!

MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG WEEKEND
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Voorjaarsvakantie 

Adviesgesprekken groep 8 

Adviesgesprekken groep 8 
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Adviesgesprekken groep 8 
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Carnaval onderbouw /
Adviesgesprekken groep 8 
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Rapporten groep 1-7 en  
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MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG WEEKEND

06

27

13

20

27

07

28

14

21

28

08

01

15

22

29

09

02

16

23

30

10

03 04– 05

11–12

18– 19

25–26

17

24

31 01– 02

!

Oudergesprekken groep 1-7 
en plusklas
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VEEL SUCCES MET JE EINDTOETS!

MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG WEEKEND
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LAAT ZIEN WIE JE BENT!

MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG WEEKEND
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Meivakantie

Tweede Pinksterdag Cito E- toetsen Cito E- toetsen Cito E- toetsen Cito E- toetsen 
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Hemelvaart
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OP KAMP!

MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG WEEKEND
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FIJNE ZOMERVAKANTIE!

MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG WEEKEND
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 a
ADRES
Obs de Groeiplaneet

Locatie Bovenbouw  
(hoofdlocatie en postadres):
Wielerbaan 17  
2924 XP Krimpen aan den IJssel  
T 0180 513 835

Locatie Onderbouw:
Berk 2 
2925 CB Krimpen aan den IJssel 
T 0180 521 997

 b
BESTUUR
Stichting BLICK op Onderwijs
De stichting BLICK op Onderwijs bestaat 
in totaal uit negen scholen, waarvan twee 
scholen in Krimpen aan den IJssel en 
zeven scholen in Capelle aan den IJssel. 
Er is ook een middelbare school. Het 
college van bestuur is verantwoordelijk 
voor de totale organisatie van het 
openbaar onderwijs. 

Het College van Bestuur van BLICK op 
Onderwijs en de scholen worden bij het 
uitvoeren van hun taken ondersteund door 
het stafbureau.

Bezoekadres stafbureau:  
Pelikaanweg 1 
2903 ER Capelle aan den IJssel 

Postadres:  
Postbus 776
2900 AT Capelle aan den IJssel  
T 085 105 02 30
info@blickoponderwijs.nl 
www.blickoponderwijs.nl 

 f
FIETSEN
Kinderen kunnen op de fiets of op de 
step naar school komen. Wij verwachten 
van de kinderen dat ze afstappen bij 
het schoolplein en hun fiets/step op de 
daarvoor bestemde plek zetten. Laat de 
fiets/step ’s avonds niet op school staan.

FOTO’S EN FILM 
Op school worden regelmatig foto’s/
filmopnames gemaakt. Deze worden 
voor diverse publicaties gebruikt (o.a. 
drukwerk/schoolwebsite/Groeiplaneet-app 
of Facebookpagina van school.) In het 
kader van de AVG-wetgeving vragen wij 
ouders hiervoor bij de aanmelding van 
hun kind een toestemmingsverklaring in te 
vullen. 

 g
GEVONDEN VOORWERPEN
Gevonden voorwerpen worden in de 
gevonden voorwerpenbak bewaard tot de 
kerstvakantie en de zomervakantie. Bent 
u iets kwijt, loop vooral even langs om te 
kijken! 

 h
HOOFDLUIS 
Drie keer per jaar worden de kinderen 
op hoofdluis gecontroleerd. Wanneer er 
hoofdluis wordt aangetroffen, worden de 
ouders ingelicht. Elke leerling ontvangt in 
groep 1 gratis een luizenzak, waarin de 
jas gehangen moet worden. Is deze stuk, 
dan vragen we u deze te vervangen. Ze 
zijn bij de administratie verkrijgbaar voor 
€2,50.

I

 i
INTERNE BEGELEIDING
Onze intern begeleiders (IB-ers) houden 
zich bezig met de onderwijskwaliteit 
(samen met de directie) en met het 
ondersteunen van de leerkrachten 
in het geven van passend onderwijs. 
Ook coördineren zij de zorg en 
begeleiding van leerlingen met leer 
en/of gedragsproblemen. Zij vormen 

samen met de jeugdmaatschappelijk 
werker, de schoolverpleegkundige en 
de begeleider passend onderwijs het 
schoolondersteuningsteam van de  
school. De intern begeleider kan een 
beroep doen op deskundigen, zoals 
de orthopedagogen, psychologen en 
remedial teachers. In het kader van  
de wet “Passend Onderwijs” maakt 
onze school deel uit van het samen-
werkingsverband Aan den IJssel.
Op De Groeiplaneet zijn twee intern 
begeleiders:
Marianne Mastenbroek (onderbouw)  
en Marjolijn van Oijen (bovenbouw)

 j
JEUGDVERPLEEGKUNDIGE
Onze school beschikt over een vaste 
jeugdverpleegkundige van het CJG: 
Johanneke Vonk;
Contactgegevens: j.vonk@cjgrijnmond.nl; 
T 06 8201 3403
 
JEUGDMAATSCHAPPELIJK
WERKER
Aan onze school is een vaste jeugd-
maatschappelijk werker verbonden:  
Merle van Helvert.
Op maandagochtend is zij aanwezig op de 
onderbouwlocatie, op donderdagochtend 
op de bovenbouw.
Zij denkt mee met vragen rondom de 
opvoeding en de ontwikkeling van 

INFO / ONZE SCHOOL VAN A–Z
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 j
(vervolg JEUGDMAATSCHAPPELIJK 
WERKER) 
uw kind en maakt deel uit van het school-
ondersteuningsteam. Contactgegevens:  
merlevanhelvert@krimpenwijzer.nl;  
T 06 1641 1305

 k
KINDERZIEKTES
Met name bij jonge kinderen steken 
kinderziektes af en toe de kop op.  
We verzoeken u hiervan altijd melding te 
doen bij de leerkracht van uw kind of de 
administratie. In overleg wordt besloten  
of een kind wel of niet naar school kan.

KLACHTEN
Op iedere school gaat er wel eens iets 
mis. In dat geval is het belangrijk dat u  
uw klachten op school meldt. Dit kan 
in eerste instantie bij de leerkracht 
van uw kind. Wanneer u er met hem/
haar niet uitkomt, dan is de directie uw 
aanspreekpunt. Tenslotte kent ons bestuur 
ook een klachtenregeling (zie schoolgids)

Landelijke Klachtencommissie 
Openbaar Onderwijs:
Onderwijsgeschillen: 
Postbus 85191
3508 AD Utrecht, 
T 030 280 95 90

 

 l
LEERPLICHT
Kinderen zijn vanaf hun vijfde jaar 
leerplichtig. Is een vierjarige echter 
ingeschreven op een school, dan dient  
hij/zij ook zeer regelmatig te komen  
en afgemeld te worden bij afwezigheid. 
Het is niet toegestaan kinderen voor  
hun vierde verjaardag al te plaatsen.
Eventueel verlof kan aangevraagd  
worden via een formulier. Er moeten  
altijd bewijsstukken overlegd worden.

 m
MEDEZEGGENSCHAPSRAAD
Via de medezeggenschapsraad worden 
ouders en personeel betrokken bij 
de beleidsvorming van de school. 
Daarom kent onze school een 
medezeggenschapsraad, samengesteld 
uit ouders én leerkrachten. Het reglement 
van de MR staat op de website.
De vergaderingen zijn door alle ouders 
als toehoorder bij te wonen, voor zover er 
geen besloten onderwerpen op de agenda 
staan. De Medezeggenschapsraad maakt 
ieder jaar een jaarverslag. Een e-mail voor 
de MR kunt u richten aan 
mr-degroeiplaneet@blickoponderwijs.nl 

Ouders:  
Hayet Zariouh(voorzitter) en  
Steven de Haard

Leerkrachten: Jessica van Wichen en 
Jocé Offerman.  
 
MEDICIJNPROTOCOL
Het komt voor dat kinderen onder 
schooltijd medicijnen moeten gebruiken. 
In verband met de veiligheid worden de 
medicijnen bij de leerkracht ingeleverd. 
De verantwoordelijkheid ligt echter bij de 
ouders. Bij medicijngebruik moet er een 
verklaring worden ondertekend aan het 
begin van ieder schooljaar.

MOBIELE TELEFOONS
Mobiele telefoons worden aan het begin 
van de les ingeleverd bij de leerkracht. 
Aan het eind van de schooldag krijgen 
de leerlingen hun mobiel weer terug. De 
school draagt geen verantwoordelijkheid 
voor beschadiging, vermissing, diefstal, 
e.d. van meegenomen telefoons. 
Daarnaast adviseren wij u dringend jonge 
kinderen geen mobiele telefoon mee te 
geven naar school. 
Er mogen op school geen geluid- of 
beeldopnames worden gemaakt zonder 
overleg. Ook het plaatsen van filmpjes 
op internet zonder toestemming van de 
directie is niet toegestaan. 

 o
OPVANG (VOORSCHOOLS)
We hebben op alle dagen voorschoolse 
opvang op onze onderbouwlocatie 
onderbouw (Berk). 

Dit kan vanaf 7.30 uur en het tarief is:  
€ 2,50 per keer. Afrekening vindt plaats 
d.m.v. contante betaling per moment  
van afname. Tijdens de voorschoolse 
opvang geldt uw eigen WA verzekering.
Aanmeldingen (en afmeldingen) dient  
u 24 uur van tevoren telefonisch (of via  
Whatsapp) door te geven bij de mede-
werker van de VSO: Marjon Bestebroer  
(T 06 4008 5726).

OPVANG (NASCHOOLS)
Er is dagelijks naschoolse opvang tot 
uiterlijk 18.30 uur (afhankelijk van wat  
voor uw situatie nodig is). 
Deze opvang wordt georganiseerd door 
KindeRdam. 
Voor meer informatie of inschrijven 
kunnen ouders contact opnemen via de 
mail: klantadvies@kinderdam.nl,  
of telefonisch T 010 443 00 33. Ouders 
kunnen ook digitaal inschrijven via het 
online inschrijfformulier (zie link op onze 
website)

OUDERBIJDRAGE
Veel activiteiten zoals Schoolreis, de 
kerstviering, Halloween, Koningsspelen 
en het Sinterklaasfeest worden betaald 
uit de ouderbijdrage. De ouderbijdrage 
heeft een vrijwillig karakter, maar wil de 
oudervereniging ook in de toekomst alle 
activiteiten blijven organiseren zijn deze 
inkomsten hard nodig. 

INFO / ONZE SCHOOL VAN A–Z



O–S 

 o
(vervolg OUDERBIJDRAGE)
De Oudervereniging geeft de voorkeur 
aan het innen van de Ouderbijdrage  
via een automatische incasso.

OUDERVERENIGING
De Oudervereniging (OV) is een 
enthousiaste groep betrokken ouders  
die samen met de eventmanager van 
school de grotere activiteiten gedurende 
het schooljaar organiseert.

Daarnaast heeft de OV ook een 
signalerende functie en denken zij graag 
mee als het gaat om ontwikkelingen 
binnen school. Een andere specifieke  
taak van de OV is het beheren van de 
financiën van de vrijwillige Ouderbijdrage.

De vergaderingen van de OV zijn 
openbaar en eenmaal per jaar vindt 
de algemene ledenvergadering plaats. 
Hier wordt verslag gedaan van alle 
georganiseerde activiteiten van het 
voorgaande jaar (jaarverslag) en de 
planning van de activiteiten voor het 
komende jaar (jaarplan). Ook de begroting 
en de resultatenrekening worden 
besproken en toegelicht.
  
De Oudervereniging bestaat uit de 
volgende personen: 
Scarlett van Keerberghen (Voorzitter), 

Marcella Mulder-Wauring (Secretaris),  
Bob Vos (Penningmeester), Danielle 
Briaire-Bal, Laila Deelen,  
Nicole Goudriaan, Annette Heida,  
Sylvia Kok, Irene Kok- van Krimpen, 
Fredrique van Noord, Kees-Jan Reijm, 
Chaveli Tahamata en Melissa Vos  
(PR & Communicatie). E-mail: 
ov-degroeiplaneet@blickoponderwijs.nl

 p
PAUZE
Rond 10.00 uur is er een korte pauze. 
U kunt hiervoor drinken en een gezond 
tussendoortje meegeven (dus bv. geen 
snoep, chips of chocoladekoeken).  
Tussen 12.00 en 12.30 uur is de 
lunchpauze. De kinderen eten dan samen 
met de leerkracht in de klas en gaan 
ook naar buiten om te bewegen en te 
ontspannen. Wij vragen u een gezonde 
lunch en wat te drinken mee te geven.
 

 s
SCHOOLARTS / CENTRUM 
VOOR JEUGD EN GEZIN

Centrum voor Jeugd en Gezin 
Bij het Centrum voor Jeugd en Gezin 
(CJG) werken o.a. jeugdartsen en 
jeugdverpleegkundigen, die elk schooljaar 
alle kleuters met hun ouder(s)/verzorger(s) 

uitnodigen op het Gezondheidscentrum 
voor een Groep 2 consult. Tijdens 
dit consult worden de motorische 
ontwikkeling, het gehoor en de ogen 
getest en de lengte en het gewicht 
gemeten. Daarnaast kunnen (opvoed-)
vragen worden besproken.
Voor de kinderen uit alle groepen 
geldt dat zo nodig een jeugdarts of 
-verpleegkundige kan worden betrokken, 
zowel door de ouder/verzorger als door 
bijv. de leerkracht op school. Het CJG 
denkt graag mee!

SCHOOLFOTOGRAAF 
Elk jaar komt de schoolfotograaf langs om 
portret- en groepsfoto’s te maken. Ook 
worden er foto’s gemaakt van broertjes en 
zusjes die bij ons op school zitten. 

SCHOOLGIDS EN 
SCHOOLPLAN
In de schoolgids wordt vastgelegd waar de 
school voor staat en wat het beleid is op 
verschillende gebieden . In het schoolplan 
en het jaarplan staan de plannen voor de 
komende periode. Scholen zijn verplicht 
de schoolgids en het schoolplan openbaar 
te maken. De schoolgids wordt op de 
website gepubliceerd. Het schoolplan en 
jaarplan liggen ter inzage bij de directie. 

SCHOOLREIS
De groepen 1 t/m 7 gaan ieder jaar op 
schoolreis. Waar we naar toe gaan is 
altijd een verrassing. De oudervereniging 

verzorgt de hele organisatie samen met 
de eventmanager van school. Groep 8 
heeft aan het eind van het schooljaar een 
3-daags schoolkamp. Dit schoolkamp 
wordt vanuit school geïnitieerd en hiervoor 
moet een aparte bijdrage betaald worden.

SCHOOLTIJDEN
Wij hebben een continurooster met vijf 
gelijke dagen. Vanwege de twee locaties 
worden er verschillende begin- en 
eindtijden gehanteerd zodat alle ouders 
voldoende tijd hebben de kinderen weg  
te brengen of op te halen. 
 
Onderbouwlocatie Berk 2:
Schooltijden groep 1–4 
Alle dagen 
  08.45 – 14.00 uur
(inloop vanaf 8.35 uur) 

Bovenbouwlocatie Wielerbaan 17:
Schooltijden groep 5–8 
Alle dagen 
  08.30 – 13.45 uur
(inloop vanaf 8.20 uur)

SPORTTOERNOOIEN
Wij doen als school mee aan diverse 
sporttoernooien via Synerkri, waaronder 
schoolvoetbal, basketbal, handbal en 
korfbal. Deze activiteiten worden tijdig 
bekend gemaakt en de kinderen kunnen 
zich vervolgens opgeven via de leerkracht.
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SPONSORING
Niet alle kosten kunnen worden betaald 
door het budget dat de school krijgt  
vanuit de overheid. Sponsoring is dan  
een optie waar een school gebruik van 
kan maken. Natuurlijk stellen we bepaalde 
eisen aan een sponsor die gebaseerd 
zijn op wettelijke eisen. Mochten mensen 
en/of bedrijven ons willen sponseren 
dan kunnen deze zich wenden tot de 
directie. Sponsoring vindt plaats in 
overleg en met toestemming van de 
Medezeggenschapsraad.

STUDIEDAGEN
Er zijn dit schooljaar meerdere studie-
bijeenkomsten voor het team gepland. 
Op deze dagen hebben de kinderen 
vrij en houdt het team zich bezig met 
ontwikkelingen binnen het onderwijs. 
De data van deze dagen vindt u in de 
kalender.  

 t
TE LAAT KOMEN
Te laat komen is storend voor de 
leerkracht en medeleerlingen, maar ook 
vervelend voor uw kind zelf.  
Van de leerlingen wordt verwacht dat ze 
uiterlijk om 8.30 uur (bovenbouw) of 8.45 
uur (onderbouw) in het lokaal zijn. Indien 
kinderen regelmatig te laat komen, dan 

bespreekt de leerkracht dit met de ouders. 
Mocht dit geen effect hebben, dan meldt 
de leerkracht dit aan de directie. Te laat 
komen valt ook onder het verzuimprotocol 
van leerplicht.

 v
VAKROOSTERS
Vakroosters: 
Godsdienst voor groep 6 en 7 op 
woensdag (facultatief). 
Zwemmen voor groep 4 op donderdag  
in de Lansingh (om de week; andere  
week gym)
 
Gymrooster: 
Maandag 

Tijd   Groep 
08:30–09:45  6         
09:45–11:00  5         
11:00–12:15  4         

12:30–13:15  3A       
13:15–14:00  3B       

Donderdag 

Tijd   Groep 
08:30–09:45   8A       
09:45–11:00  8B       
11:00–12:15  7         

12:30–13:15  3A       
13:15–14:00  3B       

Gym groepen 1-2; 
Maandagochtend: 

08:45–09:30 uur 
09:30–10:15 uur 
10:15–11:00 uur 

Plusklas 
maandagochtend groep 7 en 8 
dinsdagochtend groep 5 en 6
dinsdagmiddag groep 3 en 4  
(groep 3 vanaf februari)

VERJAARDAGEN
Als uw kind jarig is, kan dat gevierd 
worden op school. Uw kind mag trakteren 
in de klas. Wij stellen het op prijs als u de 
traktatie klein houdt. Grote en calorierijke 
traktaties zullen niet altijd (helemaal) op 
school worden opgegeten. De kinderen 
krijgen de traktatie dan mee naar huis 
zodat ouders zelf kunnen besluiten of en 
wanneer deze (verder) opgegeten mag 
worden.

VERLOF
Een leerling mag echter nooit zomaar  
van school wegblijven. In bijzondere 
gevallen kunt u extra verlof aanvragen 
voor uw kind bij de directie. Hiertoe  
dient u een formulier in te vullen dat bij  
de directie verkrijgbaar is.

Voor extra verlof zijn regels opgesteld. 
Deze regels vindt u op de achterkant  
van het verlofformulier. Tot een maximum 
van tien dagen mag de directie van de 

school op grond van vastgestelde regels 
verlof geven. Voor meer dan tien dagen 
dient u altijd een schriftelijke aanvraag te 
doen bij de leerplichtambtenaar van de 
gemeente Krimpen aan den IJssel.  
Zorgt u er wel voor dat uw verlofaanvraag 
zes weken voor de verlofdatum bij de 
directie aanwezig is. Hierbij dient u een 
bijlage toe te voegen om aan te tonen dat 
het verlof noodzakelijk is.

VERTROUWENSPERSOON 
Miranda Buitkamp (leerkracht) is onze 
vertrouwenspersoon. U kunt haar bereiken 
via email:  
m.buitkamp@blickoponderwijs.nl
BLICK heeft via de CED-groep ook twee 
externe vertrouwenspersonen ingehuurd 
om ouders, leerlingen en medewerkers in 
diverse situaties te ondersteunen.  
Zij zijn te bereiken via: 
Hun centrale e-mailadres:  
evp@cedgroep.nl of
schriftelijk via  
 
BLICK op onderwijs 
Postbus 776 
2900 AT Capelle aan den IJssel 
 
onder vermelding van 
“Vertrouwenspersoon”. De enveloppe 
wordt ongeopend en direct doorgestuurd 
naar de vertrouwenspersoon. 
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VERVANGING BIJ ZIEKTE 
Wanneer een leerkracht door 
omstandigheden niet aanwezig kan 
zijn, wordt een vervanger gezocht. Dit 
kan iemand van onze school zelf zijn of 
een invaller van buiten de school. Als er 
geen invaller gevonden kan worden, zal 
het in sommige gevallen nodig zijn om 
een groep te verdelen over de andere 
groepen. We doen ons uiterste best om  
te voorkomen dat een groep naar huis 
moet worden gestuurd, maar soms is er 
geen andere oplossing mogelijk. Ons 
streven is daarbij dat de leerlingen thuis 
aan (digitale) opdrachten kunnen werken.

VERZEKERING
Op school geldt uw eigen 
aansprakelijkheidsverzekering en 
ziektekostenverzekering. Alleen in 
noodgevallen kan, onder voorwaarden, 
een beroep gedaan worden op een 
bovenschoolse ongevallenverzekering. 
Meer informatie hierover kunt u bij de 
directie verkrijgen.  

 w
WEBSITE EN GROEIPLANEET 
APP
Op de website  
www.degroeiplaneet.nl vindt u 
algemene, praktische en actuele 

informatie over de school. Ook de  
nieuwsbrieven kunt u daarop terugvinden. 
Daarnaast werken wij met de Groeiplaneet- 
app. Via deze app sturen we algemene 
(push-) berichten naar alle ouders. Ouders 
krijgen een eigen inlogcode voor de 
berichten die alleen de groep van hun  
kind aangaan. In de app worden ook foto’s 
en verslagen van activiteiten geplaatst.
Daarnaast heeft het bestuur een eigen 
website. Zo vindt u op  
www.blickoponderwijs.nl onder andere 
de vakantiedata voor de komende 
schooljaren.

 z
ZIEKMELDEN
Indien uw kind door ziekte of anderszins 
verhinderd is de school te bezoeken, 
dan verzoeken wij u dit tijdig aan ons te 
melden. 
Dit kan via de Groeiplaneet-app, of 
telefonisch tot 9.00 uur. Alleen op deze 
manier kunnen we er verzekerd van zijn 
dat een kind daadwerkelijk op de plek is 
waar het hoort te zijn. 
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ADRESGEGEVENS  

BESTUUR: BLICK OP 
ONDERWIJS
De stichting BLICK op Onderwijs bestaat 
in totaal uit negen scholen, waarvan twee 
scholen in Krimpen aan den IJssel en 
zeven scholen in Capelle aan den IJssel. 
Er is ook een middelbare school. Het 
college van bestuur is verantwoordelijk 
voor de totale organisatie van het 
openbaar onderwijs. Het College van 
Bestuur van BLICK op Onderwijs en de 
scholen worden bij het uitvoeren van hun 
taken ondersteund door het stafbureau.

Bezoekadres stafbureau:  
Pelikaanweg 1
2903 ER Capelle aan den IJssel 

Postadres: 
Postbus 776
2900 AT Capelle aan den IJssel
T 085 105 02 30
info@blickoponderwijs.nl
www.blickoponderwijs.nl
 
VOORSCHOOLSE OPVANG 
(VIA SCHOOL): 
Marjon Bestebroer
T 06 4008 57 26 
 
PEUTERSPEELZALEN 
(KINDERDAM)
Peutergroep Obs de Groeiplaneet
Berk 2
Krimpen aan den IJssel
T 0180 58 06 46 

BUITENSCHOOLSE OPVANG 
(KindeRdam) 
BSO de Groeiplaneet
Berk 2
Krimpen aan den IJssel
T 0180 58 06 36 

KindeRdam
Binnenweg 5
Krimpen a.d. IJssel
T 0180 51 0 949 
www.kinderdam.nl 
 
JEUGDVERPLEEGKUNDIGE 
Johanneke Vonk 
T 06 8201 3403
 j.vonk@cjgrijnmond.nl

CJG Krimpen aan den IJssel, 
Groenendaal 1
2922 CJ Krimpen aan den IJssel
T 010 201 01 10 
www.cjgkrimpenaandenijssel.nl
www.krimpenwijzer.nl 
 
JEUGDMAATSCHAPPELIJK WERKER 
Merle van Helvert 
T 06 1641 1305 
merlevanhelvert@krimpenwijzer.nl
 
SPORTHAL ‘DE POPULIER’ 
Populierenlaan 1 
2925 CP Krimpen aan den IJssel
T 0180 52 05 54 
 

VERTROUWENSPERSOON  
Miranda Buitkamp (leerkracht)  is onze 
vertrouwenspersoon. U kunt haar bereiken 
via email:
m.buitkamp@blickoponderwijs.nl
BLICK heeft via de CED-groep ook twee 
externe vertrouwenspersonen ingehuurd 
om ouders, leerlingen en medewerkers in 
diverse situaties te ondersteunen. Zij zijn 
te bereiken via: Hun centrale e-mailadres: 
evp@cedgroep.nl 
of schriftelijk via

BLICK op onderwijs
Postbus 776
2900 AT Capelle aan den IJssel

onder vermelding van 
“Vertrouwenspersoon”. De enveloppe 
wordt ongeopend en direct doorgestuurd 
naar de vertrouwenspersoon.  
 
LANDELIJKE KLACHTENCOMMISSIE 
OPENBAAR ONDERWIJS 
Onderwijsgeschillen: 
Postbus 85191
3508 AD Utrecht,  
T 030 280 95 90 


