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A–C 

SCHOOLTIJDEN

De schooltijden zijn van maandag t/m 
vrijdag van 08.30 uur tot 13.30 uur.  
Tien minuten voor schooltijd gaat de 
eerste bel; de kinderen mogen dan  
naar binnen. Vijf minuten later gaat de 
tweede bel.  
De kinderen moeten dan naar binnen  
om zo op tijd te kunnen beginnen. 

Schooltijden groep 1 t/m 8
Maandag, Dinsdag, Woensdag,
Donderdag, Vrijdag 
  08.30 – 13.30 uur

VAKANTIES

Alle vakanties en vrije dagen vindt u terug 
in deze kalender. 

Herfstvakantie  17-10 t/m 25-10 2020

Kerstvakantie  19-12 2020 t/m  
 03-01 2021                

Voorjaarsvakantie 20-02 t/m 28-02 2021

Meivakantie 01-05 t/m 16-05 2021

Zomervakantie 19-07 t/m 29-08 2021

BUITENSCHOOLSE OPVANG
(BSO)

IJsselkids verzorgt de buitenschoolse 
opvang binnen Ontdekrijk. Dit kan zowel 
voorschoolse opvang (vso) als naschoolse 
opvang (nso) zijn. De locatiemanager van 
de vso en nso is Els Bogaard. 
U kunt haar bereiken via telefoonnummer 
BSO IJsselkids: T 010 284 99 76. 

Om gebruik te kunnen maken van 
deze opvang moet u zich aanmelden 
via een inschrijfformulier. U kunt dit 
inschrijfformulier op school krijgen of 
ophalen bij bso Confetti, Dakotaweg 69 in 
Capelle aan den IJssel.
BSO Confetti: T 010 441 20 94

TEAM

DIRECTIE
Directie: Eric Heugens 

GROEPSLEERKRACHTEN
Groep Leerkracht  
1/2a Iris Slijp                   
1/2b Vanessa Asmoredjo       
  Anneke Valat                   
3  Anouscka Ottenhof        
  Anneke Valat                        
4  Mandy Kemner                     
5  Marlous Visser 
  Anneke Valat                        
6/7 Kirsten Klomp                       
8  Rutger Kreuk                        

Nieuwkomersgroep
Marjola den Ouden en Daniëlla Deelen

Intern begeleider groep 1 t/m 4 en 
nieuwkomersgroep:  
Xandra Oosterveer

Intern begeleider groep 5 t/m 8:  
Danijela Borjanin   
 
OVERIG ONDERWIJSPERSONEEL
Leerkracht bewegingsonderwijs:  
Levina Waas
Marijn de Groot

Onderwijsondersteunend personeel
Sara Ros
Elise Groeneweg
 
Contactpersoon CJG
Petra van der Sande

ADMINISTRATIE 
Administratief medewerkster
Jacqueline Johannis

HUISHOUDELIJKE DIENST 
Conciërge:
Gerrit Huber

INFO 

INFO / SCHOOLTIJDEN, VAKANTIES, ZIEKMELDEN/AFWEZIGHEID, TELEFOONNUMMERS, BSO, TEAM

ZIEKMELDEN / AFWEZIGHEID

Wanneer uw kind ziek is en niet naar 
school kan komen, wordt u verzocht 
dit ’s morgens voor 08.30 uur door 
te geven aan de administratie via het 
telefoonnummer 010 450 05 50.
Jacqueline Johannis geeft de melding 
door aan de leerkracht van uw kind. U 
kunt de ziekmelding ook persoonlijk of 
schriftelijk doen bij de leerkracht. Het 
niet tijdig ziekmelden van uw kind wordt 
gezien en genoteerd als ongeoorloofd 
schoolverzuim.
 
Ziek- of afmelden kind:
T 010 450 05 50

BELANGRIJKE 
TELEFOONNUMMERS

Kindcentrum Ontdekrijk   
T 010 450 05 50

Centrum Jeugd en Gezin   
T 010 242 32 01
 
Jeugd- en gezinscoach:  
Petra van de Sande
T 06 86 83 03 65
p.vandesande@cjgcapelle.nl



A–C 

BESTE OUDER(S) / VERZORGER(S),

Een nieuw schooljaar, een nieuwe 
schoolkalender met veel praktische 
informatie. Zaken die spelen het komend 
schooljaar. 

Dit schooljaar neem ik het stokje over van 
Henk Lardée. Hij heeft ruim anderhalf jaar  
Ontdekrijk geleid. Ik zal aanhaken waar 
Henk is gebleven en samen met het team 
van Ontdekrijk verder bouwen aan een 
fantastische school. 

Voor het komend schooljaar ligt een aantal 
zaken vast. Als nieuwe directeur zal ik 
het jaarplan 2020–2021 zo goed mogelijk 
uitvoeren. Dat geeft me de tijd om een 
goed beeld te krijgen van de school. Hoe 
alles functioneert, wat al is bereikt in de 
weg omhoog en welke verbeterslagen de 
school nog moet maken.

Ontdekrijk wil voor de  leerlingen een 
veilige plek zijn. Een plek waar iedereen 
welkom is, zich zelf mag zijn en zich 
gezien, gehoord en gewaardeerd voelt. 
Immers, wil je tot leren komen, dan is 
veiligheid en een fijn pedagogisch klimaat 
een randvoorwaarde. Dat is ook het 
uitgangspunt van “De Vreedzame School”. 
Ook het komend schooljaar zal het team 
van Ontdekrijk tijd en energie steken in  
de verdere ontwikkeling van de school  
als “Vreedzame School”. 

Ook het komend schooljaar zal het 
didactisch proces centraal staan. Dat 
betekent dat er veel aandacht besteed  

zal worden aan het leeraanbod. Een 
aanbod dat rekening houdt met de 
leerbehoeften van de kinderen. Voor  
de een meer uitdaging voor de ander  
extra begeleiding en ondersteuning.  
Op Ontdekrijk hebben we oog voor de 
zorg en begeleiding die de kinderen 
nodig hebben. En wel op een planmatige 
manier, volgens het principes van 
Handelingsgericht Werken (HGW). Door 
te signaleren, te analyseren, te plannen 
en te realiseren. Elke dag weer, na elke 
instructie, na elke toets.

Voor de leerlingen van groep acht is dit 
het laatste jaar. Aan het eind van het jaar 
zwaaien we ze uit en gaan ze naar het 
V.O. Een spannend moment. Naar welke 
school het kind toe gaat hangt af van het 
schooladvies. Dat schooladvies is het 
eindresultaat van acht jaar werken. Acht 
jaar lang hebben we de kinderen gevolgd 
via het CITO LOVS (leerlingvolgsysteem). 
Dat systeem geeft een goed inzicht in 
de vaardigheden van de leerling. Naast 
de CITO toetsen spelen zaken als: 
werkhouding, taakaanpak, concentratie, 
motivatie, een rol bij de totstandkoming 
van het schooladvies.

Voor de leerlingen van groep één is dit 
de start van hun schoolloopbaan. Het 
team van Ontdekrijk doet er alles aan om 
die zo goed en plezierig mogelijk te laten 
verlopen. 

De relatie leerkracht – leerling – ouders is 

erg belangrijk. Samen voor hetzelfde doel 
gaan. Dat vraagt een open communicatie. 
Wanneer ieder andere verwachtingen 
heeft, liggen problemen op de loer. Dan is 
het juist belangrijk om open en tijdig met 
elkaar te communiceren. Een telefoon-
gesprek of een persoonlijk gesprek kan 
dan een hoop misverstanden wegnemen. 
Ik nodig iedereen daartoe uit.

Ik hoop op een fijn schooljaar. Een 
schooljaar waarin we elkaar vinden, 
respecteren en waarderen. Dat Ontdekrijk 
een school is waar iedereen met veel 
plezier naar toe gaat. Ik zal daar me voor 
inzetten.

Eric Heugens
Directeur

WELKOM!

op onderwĳs

>>  boeiend leren in Capelle en Krimpen
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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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ZORG JE VOOR GOED LICHT OP DE FIETS?

MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG WEEKEND

!

Herfstvakantie
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NOVEMBER

ZORG JE VOOR GOED LICHT OP DE FIETS?

MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG WEEKEND

!

8:30 uur Ouderbijeenkomst 
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FIJNE KERSTVAKANTIE!

MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG WEEKEND

!

9:00 uur OR

Sinterklaasfeest  
(vanaf 12:00 uur vrij)
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GELUKKIG NIEUWJAAR!

MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG WEEKEND

!
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FIJNE VOORJAARSVAKANTIE!

MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG WEEKEND

!

9:00 uur OR

8:30 uur Ouderbijeenkomst 
Onderwijs
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MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG WEEKEND

!

Studiedag

9:00 uur OR Rapportgesprekken

Rapport mee
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VEEL SUCCES MET JE EINDTOETS!

MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG WEEKEND

!

Paasontbijt

9:00 uur ORTweede paasdag
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FIJNE MEIVAKANTIE!

MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG WEEKEND

!

Meivakantie
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SCHOOLREISJE & UITJESWEEK!

MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG WEEKEND

!

Uitjesweek groep 8 Uitjesweek groep 8 Uitjesweek groep 8 Uitjesweek groep 8 Uitjesweek groep 8
Rapport mee

Studiedag, leerlingen vrijSchoolreis
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FIJNE ZOMERVAKANTIE!

MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG WEEKEND

!

Uitjesweek groep 8 Uitjesweek groep 8Uitjesweek groep 8 Uitjesweek groep 8

Rapportavond

Uitjesweek groep 8
Rapport mee

Afscheid groep 8

Zomervakantie  
t/m 30 augustus
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AANVRAAG VERLOF
In bijzondere gevallen kunt u extra verlof 
aanvragen voor uw kind bij de directeur. 
Hiervoor moet u een formulier invullen, dat 
u kunt krijgen bij de administratie. 
In de leerplichtwet staat, dat het de taak 
van de ouders is ervoor te zorgen dat een 
kind iedere dag naar school gaat. Een 
leerling mag dus nooit zomaar van school 
wegblijven!
Voor extra verlof zijn regels opgesteld. 
Deze regels vindt u op de achterkant van 
het verlofformulier. Deze regels gelden 
ook als u langdurig verlof wilt aanvragen 
om naar het buitenland te gaan. Een 
tijdelijke plaatsing op een school in het 
buitenland valt niet binnen de regelgeving.
Tot een maximum van tien dagen mag 
de directeur van de school op grond van 
vastgestelde regels verlof geven. Voor 
méér dan tien dagen verlof moet u altijd 
een schriftelijke aanvraag doen bij de 
leerplichtambtenaar van de gemeente 
Capelle aan den IJssel. 

Zorgt u er wel voor dat uw verlofaanvraag 
minimaal acht weken voor de verlofdatum 
bij de directie binnen is!

AFSCHEID GROEP 8
Aan het eind van elk schooljaar neemt  
groep 8 afscheid van de basisschool-
periode met een gezellige afscheidsavond. 

Ouders van de leerlingen van groep 
8 worden voor deze afscheidsavond 
uitgenodigd. 

BIBLIOTHEEK OP SCHOOL   
Sinds juni 2013 heeft onze school 
dBoS (de Bibliotheek op School). De 
schoolbibliotheek is gehuisvest in de 
ouderkamer. Wekelijks kunnen alle 
kinderen van onze school een boek 
lenen. De uitleenregistratie hiervan wordt 
verzorgd door biebouders. 

BREDE SCHOOL NETWERK 
(BSN)
De school doet mee aan Brede School 
Netwerk-activiteiten vanuit de gemeente. 
Dit zijn allerlei activiteiten op het gebied 
van cultuur, kunst en sport die na 
schooltijd plaatsvinden.

De school streeft naar een evenwichtig 
aanbod, zodat alle groepen aan bod 
komen. Voordat een activiteit start 
krijgt u hier informatie over en via 
een aanmeldstrookje kunt u uw kind 
aanmelden. Ook wordt er een poster met 
het aanbod bij de ingang gehangen. 

BRENGEN EN OPHALEN VAN 
DE KINDEREN VAN DE UNIT 
ONDERBOUW
Uw kind wordt door uzelf bij de groep 

gebracht en opgehaald. ’s Ochtends is 
er een inloopmoment voor de ouders. 
Ouders mogen dan vanaf de eerste bel 
(tien minuten voor schooltijd) bij hun kind 
in de groep aanwezig zijn. Om 08.45 uur 
verlaten de ouders de groep. 

BUITENSCHOOLSE EN 
CULTURELE ACTIVITEITEN
Hieronder verstaan we excursies en 
schoolreisjes, maar ook diverse culturele, 
sport- en spel activiteiten, soms buiten  
de normale schooltijden om. 
Onze school heeft zich ingeschreven 
voor cultuuractiviteiten om de kinderen 
hier ook in aanraking mee te brengen 
(Cultuurwijzer).
Ook vinden we het belangrijk, dat 
de kinderen zich goed kunnen uiten 
door middel van toneel en muziek. 
Voorbeelden van buitenschoolse en 
culturele activiteiten zijn: schoolvoetbal, 
basketbal, wintercross, schaatsen, bezoek 
kinderboerderij, een bezoek van een 
kinderboekenschrijfster en een bezoek 
aan een toneelvoorstelling. 

BUITENSCHOOLSE OPVANG 
DOOR IJSSELKIDS 
IJsselkids verzorgt de buitenschoolse 
opvang binnen Ontdekrijk. Dit kan zowel 
voorschoolse opvang (vso) als naschoolse 
opvang (nso) zijn. De locatiemanager van 
de vso en nso is Els Bogaard.  
U kunt haar bereiken via telefoonnummer 
T 010 284 99 76. Om gebruik te kunnen 

maken van deze opvang moet u zich 
aanmelden via een inschrijfformulier.  

U kunt dit inschrijfformulier op school 
krijgen of ophalen bij bso Confetti, 
Dakotaweg 69 in Capelle aan den IJssel.

Informatie voorschoolse opvang in het 
kort
• Tijden voorschoolse opvang:  
 vanaf 07.30 uur tot 08.30 uur.  
 De opvang vindt plaats bij  
 bso Confetti aan de Dakotaweg 69.
• De pedagogisch medewerkers van de 
 vso zorgen ervoor dat de kinderen op 
 tijd naar de klas worden  gebracht.
 
Informatie naschoolse opvang in het 
kort
• De opvang vindt plaats na schooltijd, 
 tijdens schoolvakanties en op dagdelen 
 dat de school gesloten  is.  
 De pedagogisch medewerkers zijn 
 tijdens de schoolweken aanwezig bij 
 bso Confetti van 13.30 uur tot  
 18.30 uur. 
• Buiten de schoolweken is de bso 
 geopend van 07.30 uur tot 18.30 uur.
• Kinderen van Ontdekrijk worden 
 geplaatst bij bso Confetti aan de 
 Dakotaweg 69, dus vlakbij Ontdekrijk. 
 Het telefoonnummer van bso Confetti  
 is T 010 441 20 94.

INFO / ONZE SCHOOL VAN A–Z

A

B
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CENTRUM VOOR JEUGD EN 
GEZIN (CJG) CENTRUM VOOR 
JEUGD EN GEZIN 
 Het Centrum voor Jeugd en Gezin 
(CJG) in Capelle aan den IJssel is het 
centrale punt waar (aanstaande) ouders, 
verzorgers en jeugd welkom zijn met alle 
vragen over opgroeien en opvoeden. 
Bij het CJG werken professionals van 
de jeugdgezondheidszorg en jeugdhulp 
samen in wijkteams, zodat zij Capelse 
jeugd en gezinnen zo goed mogelijk 
kunnen ondersteunen. Het CJG is 
onafhankelijk, maar werkt samen met  
de school. 
 
Wat kan het CJG voor u betekenen?
Kinderen ontwikkelen zich razendsnel. Dat 
is voor u als ouder boeiend en leuk, maar 
het roept ook vragen op. Wat als mijn 
kinderen elke dag ruzie maken? Hoe kan 
ik mijn kind helpen meer zelfvertrouwen 
te krijgen? Hoe ga ik om met brutaal 
gedrag? Onze jeugd- en gezinscoaches, 
jeugdverpleegkundigen, jeugdartsen en 
experts denken graag met u mee. 
 
Jeugdverpleegkundigen en jeugdartsen
De jeugdgezondheidszorg volgt de 
gezondheid en ontwikkeling van kinderen 
van 0-18 jaar. In groep 2 en in groep 7 
worden alle kinderen uitgenodigd voor een 
gezondheidsonderzoek. Het onderzoek is 
bedoeld om te kijken of uw kind zich goed 

ontwikkelt. Niet alleen lichamelijk, maar 
ook geestelijk en sociaal. Daarbij is er 
altijd de gelegenheid om vragen te stellen. 
 
Jeugd- en gezinscoaches
Soms heeft u behoefte aan tips en 
ondersteuning bij de opvoeding. 
Bijvoorbeeld als het naar bed gaan 
elke avond weer een strijd is, als u zich 
zorgen maakt om uw tiener die somber 
is, of als u gaat scheiden. Dan kunt u 
contact opnemen met onze jeugd- en 
gezinscoaches. Samen met u kijken zij 
naar wat u en uw kind nodig hebben.  

Wat kunt u zelf doen? Wie uit uw 
omgeving kan daar misschien bij helpen? 
En wat is er nodig op school? Onze jeugd- 
en gezinscoaches werken op school en 
komen als u dat prettig vindt bij u thuis op 
bezoek. Als het nodig is betrekken zij een 
collega jeugdverpleegkundige, jeugd- en 
gezinspsycholoog, jeugdarts of een expert 
om mee te denken. Indien nodig en in 
overleg met u kunnen zij u doorverwijzen 
of begeleiden naar specialistische 
hulpverlening. 
 
Trainingsaanbod
Het CJG heeft een uitgebreid 
trainingsaanbod voor ouders en kinderen, 
bijvoorbeeld over opvoeden, weerbaarheid 
en de overgang naar het voortgezet 
onderwijs. Deze trainingen zijn gratis. 
Op www.cjgcapelle.nl kunt u allerlei 
informatie, nieuwsberichten en online 
folders vinden.

Het CJG op school
CJG-contactpersonen op school
Even voorstellen: Mirjam de Bot en 
Petra van de Sande: wij zijn jeugd- en 
gezinscoaches van het CJG. Bij ons 
kunt u terecht met al uw vragen over het 
opvoeden en opgroeien van uw kind. 
We zorgen ervoor dat u een antwoord 
krijgt waarmee u verder kan. U kunt 
ons bereiken bij het inloopspreekuur 
op dinsdag van 13 - 14 uur (in de 
spreekkamers bij het speellokaal). Maar 
ook telefonisch of per e-mail. Klein en 
simpel of groot en complex, we denken 
graag met al uw vragen mee. 
 
Mirjam de Bot
T 06 86 83 03 97
m.debot@cjgcapelle.nl
 
Petra van de Sande
T 06 86 83 03 65
p.vandesande@cjgcapelle.nl
 
Samenwerking CJG en school
U kunt zelf contact opnemen met de CJG-
contactpersonen. De school kan ook, in 
overleg met u, het CJG inschakelen. De 
contactpersoon sluit dan aan bij een SOT 
(School OndersteuningsTeam) om samen 
met u en de school te bespreken op welke 
wijze het CJG  u en uw kind het beste kan 
ondersteunen. 
 
Het CJG vindt een goede samenwerking 
met u en de school belangrijk. Als er 
thuis of bij uw kind iets speelt dan is het 

fijn als daar ook op school aandacht 
voor is. De medewerkers van het CJG 
zijn onafhankelijk van de school. Zij 
registreren in een eigen systeem.  
Als zij overleggen met school is dat  
altijd met uw toestemming.
 
CONTACTGEGEVENS CJG
Centrum voor Jeugd en Gezin Capelle 
aan den IJssel
De Linie 8
2905 AX Capelle aan den IJssel
T 010 242 32 00
info@cjgcapelle.nl
www.cjgcapelle.nl

Gezondheidsonderzoek en vaccinaties
In groep 2 en in groep 7 worden 
alle kinderen uitgenodigd voor een 
gezondheidsonderzoek. Het onderzoek is 
bedoeld om te kijken of uw kind zich goed 
ontwikkelt. Niet alleen lichamelijk, maar 
ook geestelijk en sociaal. Daarbij is er 
altijd de gelegenheid om vragen te stellen. 
Daarnaast krijgt uw kind tijdens de 
basisschooltijd een aantal vaccinaties. 
In het jaar dat kinderen negen worden, 
krijgen ze een herhaling van de 
vaccinaties DTP en BMR. In het jaar dat 
meisjes dertien worden, krijgen ze een 
oproep om zich te laten vaccineren tegen 
baarmoederhalskanker (HPV). Wanneer 
u vragen heeft over de vaccinaties kunt u 
deze altijd stellen bij het CJG.
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(vervolg CENTRUM VOOR JEUGD EN 
GEZIN (CJG) CENTRUM VOOR JEUGD 
EN GEZIN)

Extra onderzoek
Als u vragen heeft, bijvoorbeeld over 
problemen met eten, over zindelijkheid, 
leren, gedrag of de gezondheid van uw 
kind, dan kunt u altijd bellen om een 
afspraak te maken met het CJG. 
Hoe eerder u vragen bespreekt, hoe 
groter de kans is dat zij iets voor u  
kunnen doen.

Kinderen uit het buitenland
Kinderen die, vanuit het buitenland in 
Nederland zijn komen wonen, worden 
door het CJG uitgenodigd voor een 
gezondheidsonderzoek.

COMPUTERS 
Bij ons onderwijs maken we in alle 
groepen gebruik van de computer. Op 
deze computers staan programma’s 
waarmee de basisvaardigheden vanaf de 
kleuters speels kunnen worden geoefend.
Vanaf groep 3 werken de leerlingen met 
programma’s die ondersteunen bij de 
vakken rekenen, taal en lezen. 
Daarnaast worden de computers gebruikt 
voor het zoeken van informatie en voor 
het maken van werkstukken. 
Naast het gebruik van de vaste computers 
gaan we dit schooljaar in de unit 

onderbouw werken met tablets en in de 
units midden-en bovenbouw met laptops. 

CONTACT MET DE 
LEERKRACHTEN 
Natuurlijk kunt u altijd, na schooltijd, een 
afspraak maken met de juf of meester van 
uw kind.

FIETSEN
Wie op de fiets naar school komt, zet de 
fiets op slot in het daarvoor bestemde 
fietsenrek. 
U blijft zelf verantwoordelijk voor de 
fiets van uw kind. De school is niet 
aansprakelijk voor diefstal of vernieling 
van de fiets. We verwachten dat iedereen, 
zowel kinderen als volwassenen, op het 
plein met de fiets aan de hand loopt.

FOTO’S EN FILM 
Op school worden regelmatig 
beeldopnames gemaakt. 
De foto’s worden bijvoorbeeld in school 
opgehangen, of op onze website 
geplaatst. 

Alle ouders/verzorgers wordt bij 
inschrijving gevraagd of zij hier bezwaar 
tegen hebben. Alle ouders/verzorgers 
van bestaande leerlingen worden aan het 
begin van ieder schooljaar benaderd of zij 
toestemming geven voor het gebruik van 
beeldmateriaal van hun kind.

GEVONDEN VOORWERPEN
Gevonden voorwerpen worden bij de 
conciërge bewaard. 

GYMLES
De kleuters hebben gymles in het 
speellokaal, groep 3 t/m 8 in de gymzaal 
aan de Beemsterhoek.  
De leerlingen krijgen in principe één keer 
per week les van onze vakleerkracht 
gymnastiek en één keer per week van de 
groepsleerkracht. Speciale sportkleding 
is gewenst. In verband met de hygiëne 
raden wij u aan uw kind gymschoenen 
mee te geven en in verband met de 
veiligheid sieraden thuis te laten. 

HUISBEZOEK 
Huisbezoek is onderdeel van ons 
schoolbeleid. Bij een inschrijving van  
een nieuwe leerling wordt dit ook gemeld. 
Het streven is dat er een huisbezoek 
wordt afgelegd bij alle kinderen die nieuw 
op school komen. 
De huisbezoeken zullen na schooltijd 
plaatsvinden, bij voorkeur aansluitend op 
half twee. Het doel van het huisbezoek is 
dat de juf of meester uw kind in zijn/haar 
eigen huis ontmoet. Het gaat vooral om 
het creëren van een gezellig moment. Uw 
kind kan van alles laten zien aan de juf 

of meester en u kunt ook voor wat kleine 
praktische vragen bij hen terecht. Het is 
niet de bedoeling, dat u uitgebreid over de 
ontwikkeling van uw kind praat. Dat kan 
natuurlijk altijd, maar maakt u dan even 
een aparte afspraak met de juf of meester. 
U kunt dus door de leerkracht benaderd 
worden voor een huisbezoek. We hopen 
dat u hieraan mee wilt werken. 

HUISWERK 
Wij vinden het belangrijk, dat kinderen 
al op de basisschool te maken krijgen 
met huiswerk, om hen goed voorbereid 
te laten verschijnen op het voortgezet 
onderwijs. De vaardigheden die nodig zijn 
om goed te kunnen plannen en het eigen 
werk te beoordelen, worden op school 
aangeleerd. Het meegeven van huiswerk 
is daar een onderdeel van. 
Vanaf de unit middenbouw wordt er 
huiswerk meegegeven voor het leren van 
toetsen voor bijvoorbeeld aardrijkskunde 
en geschiedenis. In de bovenbouw krijgen 
de kinderen daarnaast ook huiswerk voor 
rekenen (bijvoorbeeld redactiesommen) 
en taal (bijvoorbeeld werkwoordspelling). 
Per dag zijn de kinderen thuis ongeveer 
vijftien minuten hiermee bezig. Ook 
wordt er aandacht besteed aan het 
agendagebruik.  
De kinderen oefenen de opgegeven 
leerstof ook altijd op school. In onze 
nieuwsbrief en op de website kunt u zien 
wat het huiswerk voor de betreffende 
week is.
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INFORMATIE
Wij vinden een goede communicatie 
met ouders belangrijk. Dit doen we op 
verschillende manieren.

• De wekelijkse nieuwsbrief wordt naar
uw emailadres gestuurd. Wanneer u 
geen mogelijkheid heeft om email te 
lezen/ontvangen, kunt u de nieuwsbrief 
op papier krijgen. Dit kunt u doorgeven 
aan Jacqueline Johannis, onze 
administratief medewerkster.

• Bij de hoofdingang van de school hangt 
 een digitale muurkrant met de laatste 
 nieuwtjes en informatie.
• Deze schoolkalender, die elke ouder 
 aan het begin van het schooljaar 
 ontvangt. 
• Ook kunt u via onze website 
 www.ontdekrijk.nu informatie opzoeken. 
• U kunt een schoolgids opvragen bij de 
 directeur. 
• Algemene informatie over schoolse 
 zaken, zoals vakantiedata en allerlei 
regelingen kunt u vinden op de site van 
ons bestuur www.blickoponderwijs.nl.

INTERNE BEGELEIDING 
De interne begeleiding richt zich, onder 
andere, op de zorg voor kinderen met 
leer- en gedragsproblemen. De intern 
begeleider kan een beroep doen op 
externe deskundigen, zoals de jeugdarts 
of de contactpersoon van het CJG.  

Indien nodig kan er ook gebruik gemaakt 
worden van de kennis die binnen andere 
scholen aanwezig is om aan (individuele) 
kinderen passende hulp te bieden. 

JEUGDSPORTFONDS EN 
JEUGDCULTUURFONDS
Via de gemeente Capelle aan den 
IJssel kunt u een beroep doen op het 
jeugdsportfonds en het jeugdcultuurfonds.
Bij het jeugdsportfonds kunt u per kind 
tot € 225,-  per jaar aanvragen voor 
contributie en sportmaterialen. 
Het jeugdcultuurfonds vergoedt de kosten 
voor deelname aan bijvoorbeeld muziek- 
of tekenlessen voor kinderen en jongeren, 
die daarvoor niet de financiële middelen 
hebben. De bijdrage van het fonds is 
maximaal € 450,- per jaar. 

Wilt u als ouder/verzorger een aanvraag 
voor uw kind indienen, neem dan contact 
op met de leerkracht.

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 
conciërge. In overleg wordt besloten of 
een kind wel of niet naar school kan.

KLACHTEN
Op iedere school gaat er weleens iets  
mis. In dit 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. 
Wij hebben een interne vertrouwens-
persoon, Xandra Oosterveer, waar 
mensen hun klachten mee kunnen 
bespreken. 

LEERLINGVOLGSYSTEEM
Om de ontwikkeling van uw kind te volgen 
wordt er met een leerlingvolgsysteem 
gewerkt. Wij kunnen dan volgen of uw 
kind de juiste ontwikkeling doormaakt 
en als dat nodig is de juiste acties 
ondernemen. 
Voor de leervakken maken we gebruik 
van diverse CITO-toetsen. De resultaten 
van deze toetsen worden bij het rapport 
van uw kind gevoegd en worden met u 
besproken. 
Ook op sociaal-emotioneel gebied wordt 
uw kind gevolgd. 

LEERPLICHT
Kinderen zijn vanaf hun vierde jaar 
welkom op school. In het belang van de 
ontwikkeling van uw vierjarig kind is het 
nodig dat uw kind dagelijks naar school 
komt. Kinderen zijn vanaf hun vijfde jaar 

leerplichtig. Is een kind ingeschreven op 
onze school dan moet hij/zij altijd naar 
school komen. Afwezigheid moet bij de 
administratie gemeld worden voordat de 
school begint. 

Bij niet gemelde afwezigheid 
(ongeoorloofd schoolverzuim) zijn wij 
als school verplicht dit te melden bij de 
leerplichtambtenaar van de gemeente 
Capelle aan den IJssel. 

LOGOPEDIE 
Afgelopen schooljaar heeft de 
logopedische screening bij de oudste 
kleuters weer plaatsgevonden. Ook dit 
schooljaar worden alle oudste kleuters 
op school gescreend. Ouders dienen 
vooraf toestemming te geven voor deze 
screening.
De leerkracht van uw kind kan, bij een 
vermoeden van spraak- of taalproblemen, 
een signaleringslijst invullen. Met deze 
ingevulde signaleringslijst kan de ouder 
bij de huisarts een verwijsbrief “logopedie” 
halen. Bij de logopediste vindt er dan aan 
de hand van deze signaleringslijst een 
uitgebreide screening plaats op spraak/
taalstoornissen. Ook leerlingen in hogere 
leerjaren kunnen 
bij een vermoeden van een probleem 
in de spraak/taalontwikkeling worden 
onderzocht. Meestal vergoedt uw 
ziektekostenverzekering de behandeling.
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MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 
Wij vinden het belangrijk, dat de ouders 
worden betrokken bij de vorming van het 
beleid op school. 
Daarom kent onze school een mede-
zeggenschapsraad (MR), samengesteld 
uit ouders en leerkrachten. 

De MR bestaat uit de volgende personen: 

Oudergeleding Leerkrachtengeleding
Fausta Noorlander Anouscka Ottenhof

Hogla Martha Rutger Kreuk 

Milouscka Everts Daniëlla Deelen

De vergaderingen zijn door alle ouders als 
toehoorder bij te wonen. De vergaderdata 
kunt u in deze kalender vinden. Voor 
informatie kunt u bij de leden van de MR 
of op school terecht. Daarnaast kunt u 
op onze site ook het nodige over de MR 
vinden. 

MOBIELE TELEFOONS
Kinderen mogen hun mobiele telefoon 
mee naar school nemen. Ze zijn dan 
eventueel buiten schooltijd bereikbaar 
voor hun ouders. We verwachten echter 
wel van de kinderen, dat tijdens de 
lesuren de telefoons uitstaan, zodat de 
kinderen niet gestoord kunnen worden.  

Onder schooltijd kunt u in dringende 
gevallen altijd uw kind telefonisch bereiken 

via onze administratief medewerkster 
mevrouw Jacqueline Johannis:  
T 010-450 05 50. 
 
De school draagt geen 
verantwoordelijkheid voor bijvoorbeeld 
beschadiging, vermissing, diefstal van 
meegenomen telefoons, sieraden en 
andere persoonlijke eigendommen. Het 
meenemen van telefoons, sieraden 
en andere persoonlijke eigendommen 
gebeurt ten volle voor uw eigen risico!

OMGANGSPROTOCOL 
De school vindt het belangrijk, dat 
iedereen zich prettig voelt binnen onze 
school. Een goede omgang met elkaar 
vormt hierbij de basis. 
Onder een goede omgang verstaan 
we: een open houding hebben, op een 
respectvolle manier met elkaar praten 
en naar elkaar luisteren, wederzijds 
begrip. Deze omgang verwachten wij van 
iedereen binnen de school dus ook van 
leerlingen, leerkrachten en ouders. We 
rekenen erop, dat iedereen zich aan deze 
omgangsvormen houdt, zo niet dan kunt u 
hierop aangesproken worden. 
Samen met de kinderen en ouders zijn we 
gekomen tot de volgende  
omgangsregels voor onze School:  
• Wij behandelen iedereen met respect.
• Wij zijn aardig voor elkaar.
• Wij luisteren naar elkaar.

• Wij zijn zuinig op onze spullen.
• Wij lossen moeilijkheden samen op.

Deze regels gelden op school en op het 
schoolplein. Wekelijks wordt hier aandacht 
aan besteed. Naast het omgangsprotocol 
hanteert de school een antipest-protocol. 
In dit antipest-protocol staat beschreven 
hoe de school omgaat met pestgedrag. U 
kunt, als u dit wenst, een exemplaar van 
het antipest-protocol krijgen bij de directie. 
Ook staat het antipest-protocol op onze 
website.

ONGELUKJES OP SCHOOL 
Mocht er op school met uw kind een 
ongeluk(je) gebeuren, dan handelen wij 
als volgt:
1. Is het niet ernstig?  
 Dan behandelt de groepsleerkracht het 
 kind.
2. Is het wel ernstig?  
 Er wordt meteen medische hulp 
 gezocht (BHV-er van de school, 
 indien nodig huisarts of ziekenhuis). 
 Ondertussen bellen wij de ouders met 
 het verzoek om naar school te komen.  
 Als u niet bereikbaar bent, bellen we 
 de reservetelefoonnummers. Voor uw 
 kind is het dus belangrijk dat wij u altijd 
 kunnen bereiken. 

Kinderen zijn vanuit de school niet voor 
ongevallen verzekerd.

OUDERBIJDRAGE EN 
SCHOOLREIS 
De activiteiten van de oudervereniging 
worden betaald uit de vrijwillige 
ouderbijdrage. Zaken als Sint, Kerst, 
Pasen en schoolvoetbal worden hiervan 
betaald. De ouderbijdrage heeft een 
vrijwillig karakter. De ouderraad vertrouwt 
erop dat u de bijdrage betaalt, zodat de 
school in staat is om de activiteiten te 
organiseren. De vrijwillige ouderbijdrage 
voor het schooljaar 2020–2021 is 
vastgesteld op € 20,00. De bijdrage voor 
de schoolreis is vastgesteld op € 30,00. 
Als u de bijdrage voor de schoolreis 
niet betaalt, kan uw kind niet mee op 
schoolreis. Betalen kan bij voorkeur door 
over te maken op bankrekeningnummer: 

NL40INGB0001936196
t.n.v. Ouderraad KC Ontdekrijk,
Rogaland 31 
2905 AP Capelle aan den IJssel
onder vermelding van “Ouderbijdrage”  
en de naam en groep van uw kind

Dagelijks kan ook contant bij de 
administratief medewerkster van de 
school worden betaald.

Neemt u alstublieft contact op met 
de ouderraad, de directeur of de 
groepsleerkracht als het betalen voor u 
problemen oplevert.
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PASSEND ONDERWIJS
Het belangrijkste doel van Passend 
Onderwijs is om kinderen dichtbij, 
verantwoord en kwalitatief goed onderwijs 
te bieden, waar mogelijk binnen de (eigen) 
reguliere basisschool. Wij willen al onze 
leerlingen de beste, meest veilige en 
prettigste omgeving bieden waarin ze zich, 
binnen hun eigen mogelijkheden, optimaal 
kunnen ontwikkelen. Soms moeten wij 
echter constateren dat onze (extra) hulp 
en expertise te kort schieten. In deze 
gevallen zullen wij, samen met ouders, 
bekijken op welke school binnen ons 
samenwerkingsverband uw kind het voor 
hem of haar meest geschikte onderwijs 
kan volgen.

PEUTEROPVANG PEUTERRIJK
Peuteropvang Peuterrijk is onderdeel van 
IJsselkids B.V. 
De peuteropvang is niet alleen gehuisvest 
in een lokaal van kindcentrum Ontdekrijk, 
het vormt er een onderdeel van. 
Regelmatig gaan de kinderen van de 
peuteropvang en de kleutergroepen bij 
elkaar op visite om samen een kleine 
activiteit te doen.

Openingstijden peuteropvang
De peuteropvang is geopend 
van maandagochtend tot en met 
vrijdagochtend van 08.20 tot 11.00 uur. 

Leeftijden kinderen en groepsgrootte
Op de peuteropvang kunnen kinderen 
geplaatst worden in de leeftijd van twee 
en een half (met VVE indicatie) tot vier 
jaar. Komt u niet in aanmerking voor een 
VVE indicatie dan kan uw kind geplaatst 
worden vanaf twee jaar.
Per groep kunnen maximaal zestien 
peuters geplaatst worden. Zij worden 
begeleid door twee pedagogisch 
medewerkers.

Voor- en vroegschoolse Educatie (VVE) 
Peuteropvang Peuterrijk is een VVE 
locatie. Dit wil zeggen, dat er op de 
peuteropvang veel aandacht wordt 
besteed aan de taalontwikkeling van de 
kinderen. Dit doen we door thema’s aan 
te bieden die dicht bij de belevingswereld 
van de kinderen staan. Tijdens een thema 
wordt er veel gezongen, wordt er met 
elkaar gesproken en worden er boekjes 
voorgelezen. Ook leren we kinderen een 
aantal nieuwe woorden aan die bij het 
betreffende thema horen.

Kijk
Van alle peuters, die de peuteropvang, 
bezoeken volgen wij de ontwikkeling. 
Dit doen wij volgens de methode ‘Kijk’. 
Kinderen worden op een aantal momenten 
geobserveerd door de pedagogisch 
medewerkers. 
De observaties worden bijgehouden in het 
‘Kijk boekje’. Door de kinderen regelmatig 
te observeren kunnen wij zien hoe de 

ontwikkeling van uw peuter verloopt. 
Ouders worden door ons op de hoogte 
gehouden over de observaties en de 
ontwikkeling van hun kind.

Tarieven
De ouderbijdrage van de peuteropvang 
is inkomensafhankelijk. U betaalt elf 
maanden. De vakanties zijn hierin 
verrekend. Een van de maanden waarin 
de zomervakantie valt, hoeft u niet te 
betalen. 

Inschrijven voor de peuteropvang
Wilt u een keer een kijkje komen nemen 
op de peuteropvang, loopt u dan 
gerust eens binnen. De pedagogisch 
medewerkers geven u graag informatie 
over de peuteropvang. Ook voor een 
inschrijfpakket kunt u bij hen terecht.
Uitgebreide informatie over peuteropvang 
Peuterrijk en over de daarbij behorende 
tarieven van IJsselkids kunt u vinden via 
de site www.ijsselkids.nl. Ook inschrijven 
voor de peuteropvang kan via de site.

PLEINWACHT  
Voor schooltijd, van 08.15 tot 08.30 uur, 
houden leerkrachten toezicht op het plein. 
Bij de pauzes houden zowel leerkrachten 
als mediatoren toezicht.

 
 
 
 
 

PERSONEEL  
Directie: Eric Heugens 

GROEPSLEERKRACHTEN
Groep Leerkracht  
1/2a Iris Slijp                   
1/2b Vanessa Asmoredjo       
  Anneke Valat                   
3  Anouscka Ottenhof        
  Anneke Valat                        
4  Mandy Kemner                     
5  Marlous Visser 
  Anneke Valat                        
6/7 Kirsten Klomp                       
8  Rutger Kreuk                        

Nieuwkomersgroep
Marjola den Ouden en Daniëlla Deelen

Intern begeleider groep 1 t/m 4 en 
nieuwkomersgroep:  
Xandra Oosterveer

Intern begeleider groep 5 t/m 8:  
Danijela Borjanin   
 
OVERIG ONDERWIJSPERSONEEL
Leerkracht bewegingsonderwijs:  
Levina Waas en Marijn de Groot

Onderwijsondersteunend personeel
Sara Ros
Elise Groeneweg
 
Contactpersoon CJG
Petra van der Sande 
Mirjam de Bot
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ADMINISTRATIE 
Administratief medewerkster
Jacqueline Johannis

HUISHOUDELIJKE DIENST 
Conciërge:
Gerrit Huber

RAPPORTAVONDEN
De leerlingen krijgen twee rapporten: één 
in februari en één aan het einde van het 
schooljaar. Voor beide rapportgesprekken 
ontvangt u een uitnodiging. 

ROOKVRIJE SCHOOL /HONDEN
We vinden het belangrijk om voor kinderen 
een gezond werkklimaat te creëren. We 
letten daarom op veiligheidsaspecten 
in de school. Daarom mag in het hele 
gebouw en op het schoolplein niet gerookt 
worden. Op het schoolplein zijn geen 
honden toegestaan.

ROOSTERVRIJE DAGEN EN 
STUDIEDAGEN 
Dit schooljaar zijn er vijf studiedagen en 
drie roostervrije dagen gepland. De data 
zijn aangegeven in deze kalender en alle 
kinderen zijn dan vrij. 

NIEUWKOMERSGROEP
De school heeft een nieuwkomersgroep 
voor anderstalige kinderen die pas in 
Nederland zijn. 

SCHOOLREIS 
Eenmaal per jaar gaan we met alle 
kinderen op schoolreis. De bijdrage voor 
de schoolreis is € 30.

SCHOOLTIJDEN
De schooltijden zijn van maandag t/m 
vrijdag van 08.30 uur tot 13.30 uur. Tien 
minuten voor schooltijd gaat de eerste 
bel; de kinderen mogen dan naar binnen. 
Vijf minuten later gaat de tweede bel. De 
kinderen moeten dan naar binnen om zo 
op tijd te kunnen beginnen.

SPORTTOERNOOIEN
Door het schooljaar heen worden, door 
de vakgroep bewegingsonderwijs, 
diverse sporttoernooien (zie jaarkalender) 
georganiseerd waaraan leerlingen van 
onze school ook meedoen. Leerkrachten 
van onze school begeleiden de leerlingen 
die meedoen op de velden en in de zalen. 
Voor vervoer moeten de ouders zelf 
zorgen.

STARTGESPREK
Aan het begin van het schooljaar wordt 
een startgesprek met elke ouder gepland. 

In dit gesprek vertelt u aan de leerkracht 
over uw kind, zijn of haar hobby’s, de 
thuissituatie en andere zaken die voor 
de leerkracht belangrijk zijn om te weten. 
Daarnaast is het voor de leerkracht goed 
te weten hoe een kind thuis is. Natuurlijk 
kunt u ook aan de leerkracht vragen 
stellen. 

TE LAAT KOMEN 
Te laat komen is storend voor de 
leerkracht en medeleerlingen, maar ook 
vervelend voor uw kind zelf. Leerlingen 
moeten om 08.30 uur in het lokaal zijn. Te 
laat komen wordt genoteerd. Als kinderen 
regelmatig te laat komen, bespreekt 
de leerkracht dit met de ouder(s)/
verzorger(s). Als dit geen effect heeft, 
meldt de leerkracht dit aan de directie, 
die eventueel de leerplichtambtenaar 
inschakelt.

TUSSENDOORTJES 
Gedurende de schooldag zijn er twee 
kleine pauzes. In de eerste pauze mogen 
de kinderen iets drinken (zonder prik) en 
fruit eten. In de tweede pauze kunnen 
de kinderen een boterham eten en iets 
drinken (zonder prik). 
We willen dat ieder kind gezonde voeding 
eet tijdens deze pauzes.

VAKANTIE 
Alle vakanties en vrije dagen vindt u terug 
op deze schoolkalender. Vakanties worden 
vastgesteld door het Ministerie van 
Onderwijs en het schoolbestuur. Alleen in 
bijzondere gevallen kan van de officiële 
vakantieregeling worden afgeweken via 
het aanvragen van buitengewoon verlof. 

VERJAARDAG VAN UW KIND
Als uw kind jarig is, kan dat gevierd 
worden op school. 
Het jarige kind mag dan trakteren in de 
klas. 
Wij stellen het op prijs als uw kind een 
gezonde traktatie trakteert. 
Geeft u liever niet te grote hoeveelheden 
snoep mee.
De jarige mag wel iets lekkers mee nemen 
voor de eigen leerkracht, maar niet meer 
voor de andere leerkrachten van de 
school. 

VERJAARDAG VAN DE JUF OF 
MEESTER
De school heeft ervoor gekozen om de 
verjaardagen van de leerkrachten op één 
dag te vieren, de zogeheten meester- en  
juffendag. De meester of juf van uw kind 
zorgt dan voor een gezellig programma en 
geeft de kinderen een gezonde traktatie. 
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VERVANGING BIJ ZIEKTE
Wanneer een leerkracht niet aanwezig 
kan zijn, wordt geprobeerd een vervanger 
te vinden. Dit kan iemand van onze school 
zijn of een invaller van buiten de school. 
Als er geen invaller gevonden kan worden, 
kan het nodig zijn om een groep te 
verdelen over de andere groepen. Slechts 
bij hoge uitzondering worden er kinderen 
naar huis gestuurd. Kinderen die niet thuis 
kunnen worden opgevangen, mogen op 
school blijven.

VOORTGEZET ONDERWIJS 
De oudste kinderen van de unit 
bovenbouw bereiden we uitgebreid voor 
op de overgang naar het voortgezet 
onderwijs. 
In november organiseren we een 
informatieavond voor leerlingen en 
ouders/verzorgers. 
Aan de ouders/verzorgers van de 
kinderen, die in het één na laatste jaar van 
hun basisschool carrière zitten, wordt een 
pré-advies gegeven. Ook met de kinderen 
wordt dit advies besproken. Ze kunnen 
zich dan gerichter op de open dagen van 
de scholen voor voortgezet onderwijs 
oriënteren. Er is in het najaar een 
uitgebreide scholenmarkt, die leerlingen 
zelfstandig met hun ouders kunnen 
bezoeken.

In januari/februari volgt een individueel 
schoolkeuzegesprek. Het advies van de 
leerkracht wordt daarin besproken. De 
ouders/verzorgers kunnen dan met dit 
advies en het onderwijskundig rapport, 
dat de leerkracht heeft ingevuld, hun kind 
opgeven bij de door hen gekozen school.
In april is de eindtoets gepland. Als uw 
kind hoger scoort dan het advies, moet de 
leerkracht het advies heroverwegen. Dit 
betekent niet dat de leerkracht verplicht 
is naar boven bij te stellen, maar hij/zij 
moet wel met u bespreken waarom het 
advies eventueel niet naar boven wordt 
bijgesteld.

VREEDZAME SCHOOL
De school wil kinderen verantwoordelijk 
maken voor en inzicht geven in hun eigen 
gedrag. De methode “De Vreedzame 
school” sluit hier goed op aan.       
Het programma maakt de school tot 
een veilige en prettige plek voor de 
kinderen en alle anderen die bij de school 
betrokken zijn. Kortom, een school met 
een goed sociaal klimaat. De kinderen 
weten hoe zij met elkaar moeten omgaan 
en waar zij aan toe zijn. Deze methode 
zorgt ervoor dat Ontdekrijk echt een 
school van en voor de kinderen is. 
Een school waar normen en waarden 
centraal staan!

WENNEN IN GROEP 1
In de weken voordat uw kind bij ons op 
school komt, mag het alvast drie dagen 
komen “wennen”. De leerkracht maakt 
daarvoor een afspraak met u. 

WIJZIGINGEN 
TELEFOONNUMMER(S)
Krijgt u een ander telefoonnummer (vaste 
aansluiting of mobiele telefoon), verandert 
het reserve-adres of zijn er andere 
wijzigingen? Geeft u dit dan zo snel 
mogelijk door aan de administratie. Het is 
in het belang van uw kind dat wij u kunnen 
bereiken.

ZIEKMELDING 
Wanneer uw kind ziek is en niet naar 
school kan komen, wordt u verzocht 
dit ’s morgens voor 08.30 uur door te 
geven aan de administratie via het 
telefoonnummer 010 450 05 50.
Jacqueline Johannis geeft de melding 
door aan de leerkracht van uw kind. U 
kunt de ziekmelding ook persoonlijk of 
schriftelijk doen bij de leerkracht. Het 
niet tijdig ziekmelden van uw kind wordt 
gezien en genoteerd als ongeoorloofd 
schoolverzuim.
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