
1 
Informatiegids CBS Onderdak 2020 - 2021 

 

 
 

Informatiegids 2020 - 2021 
 

 
CBS Onderdak 

Voorhof 3 
4373 DA Biggekerke 
Tel.: 0118-556133 

onderdak@primas-scholengroep.nl 
www.cbsonderdak.nl 

 

 

http://www.cbsonderdak.nl/


2 
Informatiegids CBS Onderdak 2020 - 2021 

 

Beste ouder(s) / verzorger(s), 
 
Voor u ligt de informatiegids 2020 - 2021 van CBS Onderdak te Biggekerke. Deze 
informatiegids maakt onderdeel uit van de zogenaamde schoolgids. De informatiegids wordt 
ook jaarlijks uitgegeven en bevat allerlei gegevens over de school die voor u en uw kind van 
belang zijn. 
 
Naast deze informatiegids verschijnt ook nog de schoolgids. Hierin vindt u algemene 
informatie over de school, de schoolvakken etc. Ook deze wordt jaarlijks uitgegeven. De 
schoolgids kunt u ook vinden op onze website.  
 
De jaarplanning voor het hele schooljaar kunt u vinden in de agenda op onze website. Deze 
wordt regelmatig aangevuld. Neem dus af en toe een kijkje in deze agenda, zodat u niets 
mist.  
 
Veel leesplezier, 
Namens het team van CBS Onderdak 
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CBS Onderdak 
Voorhof 3 
4373 DA Biggekerke 
tel.: 0118-556133 
email: onderdak@primas-scholengroep.nl 
website: www.cbsonderdak.nl  
rek.nr.: NL25 RABO 030.82.04.883 t.n.v.  
CBS Onderdak te Biggekerke 
 
Directeur: 
Petra Rijn 
onderdak@primas-scholengroep.nl  
 
Waarnemend directeur:  
Evelien Corbijn 
ecorbijn@primas-scholengroep.nl 
 
Intern begeleider en R.T.: 
Evelien Corbijn 
ecorbijn@primas-scholengroep.nl 
  
Groepsleerkrachten:  
Groep 1 en 2   
Marieke Nieuwenkamp, ma. t/m wo.  
mnieuwenkamp@primas-scholengroep.nl 
 
Mary de Kroo, do. en vr. 
mdekroo@primas-scholengroep.nl   
    
Groep 3 en 4    
Anjolie Engels, ma. t/m wo. en vr.  
aengels@primas-scholengroep.nl  
 
Conny Sijlmans, do.  
csijlmans@primas-scholengroep.nl 
   
Groep 5 en 6  
Kim van Landschoot, ma. t/m wo. 
kvanlandschoot@primas-scholengroep.nl  
 
Jacolien Matthijsse, do. en vr. 
jmatthijsse@primas-scholengroep.nl  
 
 
 
 

Groep 7 en 8   
Rachel de Wit, ma. en di.  
rdewit@primas-scholengroep.nl 
 
Mary de Kroo, wo. 
mdekro@primas-scholengroep.nl 
 
Jolein Maijers, do. en vr.  
jmaijers@primas-scholengroep.nl  
 
Kantoor Primas - Scholengroep  
Tramstraat 31  
4371 BW Koudekerke 
tel.: 0118-569191 
email: administratie@primas-
scholengroep.nl 
website: www.primas-scholengroep.nl 
 
Algemeen directeur:  
Agnes de Jong  
adejong@primas-scholengroep.nl  
 
Toezichthoudend bestuur: 
Arjan Verstijnen, voorzitter 
Lenno Louwerse, vice voorzitter 
Marina Geelhoed, penningmeester 
Jessica Pattipeiluhu, lid (onderwijs) 
Patrick Harting, lid (gebouwen) 
 
Vertrouwenspersoon/contactpersoon:  
Evelien Corbijn.  
ecorbijn@primas-scholengroep.nl 
 
De contactpersoon biedt een ‘luisterend oor’ 
voor grote en kleine zorgen en heeft een 
ondersteunende en doorverwijzende rol.  
 
Inspectie: 
Inspectie van het Onderwijs 
Park Voorn 4 
3544 AC Utrecht 
tel.: 088-6696060 
website: www.onderwijsinspectie.nl  
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GGD Zeeland: 
Westwal 37 
4461 CM Goes 
tel.: 0113-249400 
email: info@ggdzeeland.nl  
website: www.ggdzeeland.nl 
 

Wijkagent jeugd: 
Sjac van Eijzeren  
Achter de Houttuinen 10 
4331 NJ Middelburg 
tel.: 06-11387759 
 
Schoolmaatschappelijk werk 
Wat kan schoolmaatschappelijk werk 
betekenen? Het schoolmaatschappelijk werk 
maakt samen met leerlingen, hun ouders en 
leerkrachten problemen inzichtelijk en 
bespreekbaar. Indien nodig legt het 
schoolmaatschappelijk werk contact met 
gespecialiseerde hulp buiten school in 
overleg met de betrokkenen.  
 
De positie  
De schoolmaatschappelijk werker is 
in dienst van Maatschappelijk Werk 
Walcheren en heeft een eigen, 
onafhankelijke positie en 
verantwoordelijkheid. 
Vanzelfsprekend wordt de hulp 
afgestemd op de zorgstructuur van 
de school en andere vormen van 
(jeugd)zorg. Er vindt regelmatig 
overleg plaats met de intern 
begeleider. 
 
De taken  
De schoolmaatschappelijk werker: 
 Geeft advies en informatie aan 

leerlingen, ouders en leerkrachten. 
 Biedt kortdurende hulp aan 

leerlingen en ouders bij vragen over 
of problemen met opgroeien, 
opvoeden en/of school. 

 Leidt ouders en kinderen toe naar 
speciale en geïndiceerde vormen van 

zorg (indien nodig) en verzorgt de 
coördinatie.  

 Ondersteunt leerkrachten wanneer 
er signalen van zorg zijn over 
leerlingen.  

 
De werkwijze 
De schoolmaatschappelijk werker zet 
signalen, problemen en eventuele 
eerdere hulp op een rij en 
inventariseert mogelijke invloeden op 
de leerling. In overleg met de leerling, 
de ouders en de school wordt een plan 
van aanpak opgesteld. De 
schoolmaatschappelijk werker heeft 
daarbij oog voor de omgeving en 
leefsituatie van de leerling en de 
ouders. Binnen de 
samenwerkingsrelatie tussen leerling, 
ouders en school is er aandacht voor 
de verschillende belangen en de 
privacy van de leerling en de ouders.  
 
 
De schoolmaatschappelijk werkster op onze 
school is:  
 Hylkje van der Vlugt 

tel.: 06-24748003  
mail: hvdvlugt@mww.nl  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

mailto:info@ggdzeeland.nl
http://www.ggdzeeland.nl/
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Schoolregels 
Het team van CBS Onderdak wil dat iedereen 
zich op school prettig en veilig voelt. Wij 
verwachten dan ook dat iedereen zich aan 
onze schoolregels houdt: 
➢ We zijn vriendelijk en beleefd tegenover 

anderen. 
➢ We gaan zorgvuldig om met onze eigen 

en andermans spullen. 
➢ Wanneer we mis zijn geweest tegenover 

een ander bieden we daarvoor onze 
excuses aan en praten er met elkaar 
over. 
 

Wanneer deze regels overtreden worden, zal 
de desbetreffende persoon daarop 
aangesproken worden. Het overtreden van 
deze regels heeft altijd consequenties. 
Op school hebben wij een pestprotocol.  
 
In het veiligheidsplan van de Primas -
scholengroep staan de uitgangspunten van 
een sociaal veilige school. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Mobiele telefoon 
Kinderen mogen in de klas en op het 
schoolplein geen gebruik maken van een 
mobiele telefoon. Dit geldt ook voor 
schoolreizen en schoolkampen. Kinderen die 
om welke reden dan ook een mobiele 
telefoon bij zich hebben melden dit bij de 
groepsleerkracht. De school kan nooit 
aansprakelijk gesteld worden voor 
beschadiging of diefstal van mobiele 
telefoons.  
 
 

Schooltijden 
Vanaf schooljaar 2020 – 2021 stappen wij 
over naar het vijf-gelijke-dagenmodel. De 
schooldagen zien er als volgt uit:  
 
Dag   Tijd      Groep 
Maandag   8.30 -  14.00       1-8  
Dinsdag  8.30 -  14.00       1-8 
Woensdag  8.30 -  14.00       1-8 
Donderdag  8.30 -  14.00       1-8 
Vrijdag   8.30 -  14.00       1-8 
 
 
Ziekmelding 
Als uw kind ziek is en om die reden niet naar 
school kan komen, wilt u dit dan telefonisch 
op het nummer 0118-556133, vóór 
schooltijd, aan ons laten weten?  
 
Wat is de leerplicht? 
Kijk voor meer informatie op de website:  
www.lereninzeeland.nl  
 
Verlof aanvragen 
Kinderen mogen nooit zonder reden van 
school wegblijven. Voor verlof en een vrije 
dag zijn strikte regels opgesteld. Er moet 
altijd een officiële aanvraag worden 
ingediend bij de directeur. Een 
aanvraagformulier kunt u vinden op onze 
website. Verdere informatie leest u op 
www.lereninzeeland.nl  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.lereninzeeland.nl/
http://www.lereninzeeland.nl/
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Vakanties en vrije dagen 2020 - 2021 
Herfstvakantie: 19 okt. - 23 okt. 2020 
Kerstvakantie: 21 dec. ’20 - 1 jan. ’21 
Voorjaarsvakantie: 15 feb. – 19 feb. ‘21 
Paasvakantie: 5 apr. – 6 apr. 2021 
Meivakantie: 26 apr. – 7 mei 2021 
Hemelvaart: 13 mei – 14 mei 2021 
Pinksteren: 24 mei – 25 mei 2021 
Zomervakantie: 26 juli –3 sept. 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Studiedagen (alle kinderen vrij): 
5 oktober 2020 
5 november 2020 
11 maart 2021 
1 juni 2021 
 
Studiemiddagen:  
12 januari 2021 
15 april 2021 
 
Contact ouders-school 
Als u een leerkracht wilt spreken of een 
vraag wilt stellen, kunt u vóór of na 
schooltijd een afspraak maken. U kunt ook 
de leerkracht op haar persoonlijke 
schoolmail iets vragen of vertellen. U 
begrijpt dat de leerkrachten niet elke dag 
werken en daarom de mail niet altijd direct 
zullen beantwoorden. Gelieve geen contact 
met de leerkracht via de app. 
 
Belangrijk voor een goede relatie tussen 
ouders en leerkrachten is het niet aarzelen 
om bij elkaar aan te kloppen, ook al zijn er 
geen grote problemen. 
 

In september vindt met alle ouders en 
kinderen een ouder/kind gesprek plaats met 
de betreffende juf.  
 
In november kunt u zich inschrijven voor een 
oudergesprek met de juf. De juf kan u ook 
uitnodigen indien gewenst.  
 
In maart vindt weer met alle ouders en 
kinderen een ouder/kind gesprek plaats met 
de betreffende juf.  
 
In juni kunt u zich inschrijven voor een 
oudergesprek met de juf. De juf kan u ook 
uitnodigen voor een gesprek. 
 
Tussen de genoemde momenten is er altijd 
ruimte om met de juf in gesprek te gaan. 
Schroom niet voor het maken van een 
afspraak.  
 
De kinderen uit groep 2 t/m 8 krijgen twee 
maal per jaar, in februari en juli, een rapport 
mee naar huis.  
 
Als er vragen zijn over uw kind of over 
schoolaangelegenheden, dan is het altijd 
mogelijk een gesprek aan te gaan of voor 
een later tijdstip aan te vragen.  
Wel dringen we er op aan om de juiste 
procedure in acht te nemen: 
- in eerste instantie kunnen ouders met 

vragen, klachten, suggesties,  
ideeën, etc. terecht bij de 
groepsleerkracht van hun kind. 

- als dit gesprek niet tot een oplossing 
leidt of onbevredigend verloopt, kan 
contact opgenomen worden met de 
directeur. 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwix5Ivt8ozjAhVDDOwKHdYvBzQQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fobselckerlyc.nl%2Fvakantievrijedagen%2F&psig=AOvVaw1sxi7KeO5SGRi1eNG3TRfJ&ust=1561836041583250
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Schoolkeuzetoets 
Als uw zoon/dochter in groep 8 zit, zal de 
keuze gemaakt moeten worden naar welk 
type vervolgonderwijs hij/zij het best kan 
gaan. Een “gewichtig” moment en van groot 
belang voor de toekomst van uw kind. 
 
Het advies van de leerkracht is leidend voor 
de keuze van een vervolgschool.  
Naast het advies van de leerkracht maken 
alle leerlingen in april de IEP – eindtoets.   
 
 
 
 
 
 
 
Nieuwsbrief 
Over actuele zaken en bijzondere 
activiteiten worden de ouders op de hoogte 
gehouden via een nieuwsbrief. De 
nieuwsbrief wordt verzonden via de mail. 
Ook wordt de nieuwsbrief gepubliceerd op 
de website van de school 
www.cbsonderdak.nl.  
 
Medezeggenschapsraad (MR) 
De MR bestaat uit vier personen, twee 
teamleden en twee ouders. 
Namens het team: Evelien Corbijn en Kim 
van Landschoot. Namens de ouders: Jetske 
But en Ronnie Matthijsse. De directeur is 
adviseur van de MR. 
 
Gemeenschappelijke 
medezeggenschapsraad (GMR)  
De GMR is de overkoepelende MR van de 
Primas - scholengroep. Ronnie Matthijsse 
vertegenwoordigt onze school in de GMR.  
 
 
 
 
 
 

Leerlingenraad  
De leerlingenraad bestaat uit vier 
klassenvertegenwoordigers van de groepen 
5 tot en met 8 die nadenken en 
meebeslissen over activiteiten en 
veranderingen die op onze school kunnen 
plaatsvinden. Zij vertegenwoordigen de 
mening en ideeën van de leerlingen. Onze 
leerlingen hebben namelijk prima ideeën en 
meningen over hoe hun plezier op school en 
voor leren kan toenemen.  Daarnaast willen 
wij in ons onderwijs aandacht besteden aan 
actief burgerschap en sociale integratie. 
Door middel van  een leerlingenraad kunnen 
leerlingen op een democratische wijze actief 
participeren en meedenken over schoolse 
zaken. Leerlingen worden hiermee 
zelfverantwoordelijke burgers, die actief 
kunnen deelnemen aan het verbeteren van 
de omgeving. In september vinden er 
verkiezingen plaats wie er in de 
leerlingenraad komt.  
 
Sportieve school 
CBS Onderdak is een sportieve school. 
Onze school werkt aan een gezonde en 
actieve leefstijl voor de leerlingen. 
 
Elke dag (zeker een uur!) bewegen 
Je lekker fit voelen, plezier maken en leren 
van bewegen. 
 
Streven naar een gezond gewicht 
Lekker in je vel zitten en 
gezondheidsproblemen voorkomen. 
 
Weerbaar zijn 
Zelfvertrouwen, je eigen grenzen bewaken 
en de grenzen van anderen respecteren. 
 
Motorisch vaardig zijn 
Goed bewegen om met plezier mee te 
kunnen doen aan sport en spel. 
 
 
 

http://www.cbsonderdak.nl/


8 
Informatiegids CBS Onderdak 2020 - 2021 

 
 

Leren combineren met bewegen 
De leerstof wordt gecombineerd met 
beweegactiviteiten. Dit gebeurt wekelijks, 
zowel binnen als buiten op het plein.   
 
Op school hebben we beweegspecialisten. 
Zij organiseren naast sportieve activiteiten 
op school, samen met 
medewerkers van (sport- en jeugd) 
organisaties uit de buurt lessen, 
sportactiviteiten en acties om de kinderen te 
stimuleren om veel te bewegen en gezond 
te eten. 
 
Helpt u mee uw kind(eren) een gezonde en 
actieve leefstijl aan te leren? 
 
Gymnastiek 
Alle groepen hebben twee keer per week 
een uur gym op het rooster staan. De 
gymlessen worden gegeven in de 
beweegruimte in de MFA.  
 
Groep 1 en 2: Het is hygiënisch om tijdens de 
gymlessen gymschoenen te dragen. Daarom 
vragen we u een paar gymschoenen (met 
elastiek of klittenband) voorzien van naam 
mee te geven naar school. Omdat er ook 
gebruik wordt gemaakt van de 
beweegruimte bij slecht weer, blijven de 
gymschoenen steeds op school. 
 
Groep 3 tot en met 8: Het dragen van 
sportkleding is verplicht. Het is niet 
toegestaan om te sporten in kleren die ook 
in de klas worden gedragen. De jongens 
dragen een sportbroekje met shirt en 
gymschoenen. Meisjes mogen in een 
gympakje of sportbroek met shirt en 
gymschoenen sporten. Denk eraan: geen 
gymschoenen met zwarte zolen! 
 
Na de gymles mogen de leerlingen als 
deodorant alleen deo-rollers gebruiken en 
geen spuitbussen. 
 

Sportdag 
Jaarlijks worden er sportdagen 
georganiseerd voor alle groepen. Voor groep 
1 tot en met 4 is dit op school en voor groep 
5 tot en met 8 is dit op de sportvelden in 
Zoutelande.  

 
Pauze 
Halverwege de morgen is er een korte  
pauze. Uw kind kan hiervoor zelf iets 
meenemen van thuis, een beker melk of 
water, fruit, een boterham.  
Geef een beker mee en geen pakjes drinken 
in verband met het milieu. 
Omdat goede voeding belangrijk is, zijn 
snoep, chips of limonade niet toegestaan. 
Geef uw kind dus gezonde voeding mee! 
Elke woensdag, donderdag en vrijdag 
hebben we op school GRUITdagen, dat 
betekent dat we op deze morgens alleen 
groente of fruit mogen meenemen, naast 
een beker met drinken. 
 
Overblijven 
Alle kinderen eten tussen de middag op 
school in de klas met de juf. Kinderen nemen 
hun eigen gezonde lunch en drinken mee in 
een broodtrommel en beker. Ook wordt er 
tussen de middag geen snoep gegeten!  
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Peutergroep – Biggekerke 
Voor u het weet, is uw kleine baby een 
nieuwsgierige peuter geworden. Klaar om 
nieuwe dingen te ontdekken en andere 
kinderen te leren kennen. Een mooi moment 
voor hem of haar om naar de peutergroep te 
gaan. 

De peutergroep maakt de overgang naar de 
basisschool minder groot. De kinderen (2 – 4 
jaar) leren om met andere kinderen te 
spelen. Ze zitten samen in de kring, zingen, 
knutselen en doen spelletjes. Op de 
peutergroep wordt een vast programma 
gehanteerd. Dit zorgt voor regelmaat en 
vertrouwen. Kinderopvang Walcheren werkt 
met de ontwikkelingsgerichte methoden Uk 
& Puk en Bas. Hiermee worden op speelse 
wijze verschillende vaardigheden 
gestimuleerd. Kinderen komen in principe 2 
dagdelen van 4 uur naar de peutergroep.   
 
Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) 
Sommige peuters hebben extra 
ondersteuning nodig op het gebied van taal 
of op sociaal-emotioneel vlak. Zij krijgen dan 
van het consultatiebureau een indicatie voor 
Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE). Dit 
houdt in dat zij 4 in plaats van 2 dagdelen 
naar de peutergroep komen en dat hun 
ontwikkeling extra gestimuleerd wordt. Ga 
voor meer informatie naar: 
www.kinderopvangwalcheren.nl/opvangvor
men/peutergroep/vve/.  
 
Beleef de dag mee met Mijn KOW 
Met het digitale ouderportaal Mijn KOW 
kunt u zien wat uw kind meemaakt bij de 
peutergroep. We plaatsen hierop foto’s en 
korte verslagen. Zo blijft u altijd en overal op 
de hoogte via uw computer, tablet en 
smartphone. Ook vindt u hier belangrijke 
documenten eenvoudig terug, zoals facturen 
en overeenkomsten.  
 

Kosten 
De kosten voor de peutergroep zijn 
inkomensafhankelijk. Ouders/verzorgers die 
beiden werken of studeren, kunnen 
kinderopvangtoeslag aanvragen. Als 
ouders/verzorgers geen recht hebben op 
kinderopvangtoeslag, betalen zij een 
inkomensafhankelijke ouderbijdrage. Met de 
KOW Rekentool op 
www.kinderopvangwalcheren.nl/tarieven/re
kentool rekent u snel en eenvoudig uit 
hoeveel kinderopvang in uw situatie kost. 
 
Kom eens kijken! 
Op www.kinderopvangwalcheren.nl vindt u 
meer informatie over de peutergroep en de 
verschillende locaties. U en uw kind zijn van 
harte welkom voor een vrijblijvende 
rondleiding. Maak hiervoor een afspraak via 
de website of via de afdeling Klantadvies 
(klantadvies@skow.nl of 0118- 61 45 32).  
 
Inschrijven 
Inschrijven kan online via 
www.kinderopvangwalcheren.nl.  
 
Buitenschoolse opvang - Koudekerke 
Als je de hele dag op school hebt gezeten, 
wil je niets liever dan ontspannen en fijn 
spelen met leeftijdsgenootjes. Dat kan bij de 
BSO in het naastgelegen dorp Koudekerke. 

Als alle kinderen zijn gearriveerd, wordt er 
eerst wat gegeten en gedronken. Daarna is 
het speeltijd. Samen buitenspelen, 
verkleden, knutselen, sporten, spelletjes 
doen en nog veel meer. Bij de BSO 
organiseren we activiteiten rondom de vier 
thema’s; sport & spel, kunst & cultuur, 
techniek en natuur. Vanzelfsprekend mogen 
de kinderen zelf kiezen wat zij leuk vinden 
om te doen.  

In de schoolvakanties maken de 
medewerkers er een echt feestje van. Het is 
tenslotte vakantie!  

http://www.kinderopvangwalcheren.nl/opvangvormen/peutergroep/vve/
http://www.kinderopvangwalcheren.nl/opvangvormen/peutergroep/vve/
http://www.kinderopvangwalcheren.nl/tarieven/rekentool
http://www.kinderopvangwalcheren.nl/tarieven/rekentool
http://www.kinderopvangwalcheren.nl/
mailto:klantadvies@skow.nl
http://www.kinderopvangwalcheren.nl/
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Met het digitale ouderportaal Mijn KOW 
kunt u zien wat uw kind meemaakt bij de 
BSO. We plaatsen hierop foto’s en korte 
verslagen. Zo blijft u altijd en overal op de 
hoogte via uw computer, tablet en 
smartphone. Ook vindt u hier belangrijke 
documenten eenvoudig terug, zoals facturen 
en overeenkomsten.  

Heeft u een vaste dag per week opvang 
nodig of af en toe een uurtje? Alleen tijdens 
schoolvakanties of juist niet in de vakanties? 
Kinderopvang Walcheren biedt verschillende 
contractvormen aan. Ga naar 
www.kinderopvangwalcheren.nl om de 
mogelijkheden te bekijken. De kosten voor 
kinderopvang hangen af van het aantal uur 
en het pakket dat u afneemt en of u in 
aanmerking komt voor kinderopvangtoeslag. 
Met de KOW Rekentool op 
www.kinderopvangwalcheren.nl/tarieven/re
kentool rekent u snel en eenvoudig uit 
hoeveel kinderopvang in uw situatie kost. 
Kom eens kijken! Op 
www.kinderopvangwalcheren.nl vindt u 
meer informatie over de BSO en de 
verschillende locaties. U en uw kind zijn van 
harte welkom voor een vrijblijvende 
rondleiding. Maak hiervoor een afspraak via 
de website of via de afdeling Klantadvies 
(klantadvies@skow.nl of 0118- 61 45 32).  

Inschrijven kan online via 
www.kinderopvangwalcheren.nl. Er zijn 
geen kosten aan de inschrijving verbonden.  

Vrijwillige ouderbijdrage 
Jaarlijks wordt er een vrijwillige 
ouderbijdrage van € 27,50 per leerling 
gevraagd. De ouderbijdrage is te allen tijde 
vrijwillig! Het geld wordt besteed aan zaken 
zoals sinterklaascadeautjes, vieringen, 
kerstgeschenkjes, projecten en andere 
activiteiten. Het niet voldoen van de 
ouderbijdrage heeft nooit gevolgen voor de 
kansen van een kind. Alle leerlingen 

participeren in alle activiteiten, voor hen 
worden geen vervangende activiteiten 
georganiseerd. Aan het begin van het 
schooljaar ontvangt u via de mail een nota 
waarop staat hoe u de vrijwillige 
ouderbijdrage kunt betalen.  
 
Bijzondere activiteiten 
In de loop van het schooljaar zijn er een 
aantal bijzondere gebeurtenissen, waaraan 
in alle groepen ruimschoots aandacht 
geschonken wordt, zoals bijvoorbeeld de 
Kinderboekenweek, Sinterklaas, Kerst, Pasen 
etc.  
 
Ouderhulp 
Ieder jaar zijn er een aantal ouders 
enthousiast binnen school bezig om te 
helpen bij diverse activiteiten zoals 
handvaardigheid, groepslezen, 
gezelschapsspelletjes, sportdagen en 
feesten. Uw hulp is voor alle kinderen en 
leerkrachten erg plezierig.  
Elk jaar is er een klassenouder per groep die 
bepaalde zaken coördineert. 
Aan het begin van het schooljaar ontvangt u 
een ouderhulplijst waarop u zich kunt 
aanmelden voor activiteiten waarin u 
geïnteresseerd bent. 
 
Bibliobus 
De onderwijsbibliobus “De Columbus” komt 
om de week in Biggekerke. De kinderen 
worden dan in de gelegenheid gesteld om de 
bus te bezoeken. De kinderen van groep 1 
tot en met 4 gaan onder leiding van een 
ouder naar de bibliobus. De leerlingen van 
de groepen 5 tot en met 8 gaan zelfstandig 
naar de bus. 
Aangezien we het heel belangrijk vinden dat 
kinderen heel veel boeken lezen, vindt het 
bezoek aan de bibliobus onder schooltijd 
plaats. 
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Foto en film  
Regelmatig worden er op school foto’s en/of 
video-opnamen gemaakt. Dit kan variëren 
van het maken van foto’s en films van 
feestjes en excursies tot het gebruiken van 
foto- en filmmateriaal voor de site of voor 
onderwijskundige doeleinden. Met de 
invoering van de AVG wet vragen wij 
hiervoor uw toestemming aan het begin van 
het schooljaar. Wij houden ten allertijden 
rekening met uw wensen.  
 
Schoolfotograaf 
Elk jaar komt de schoolfotograaf op school 
om groepsfoto’s te maken. Om het jaar 
worden er ook portretfoto’s van de kinderen 
gemaakt. In de nieuwsbrief zal tijdig bekend 
gemaakt worden wanneer de fotograaf 
komt. De foto's zijn vrijblijvend te bestellen. 
 
Merken 
Om moeilijkheden te voorkomen willen we u 
vragen om laarzen, regenjacks, bekers, 
doosjes, speelgoed, boeken, enz. te voorzien 
van de naam van het kind. 
Als er ongemerkte voorwerpen op school 
blijven liggen, worden deze nog enige tijd 
bewaard in een doos in de foyer als 
“gevonden voorwerpen”. Als er iets kwijt is 
kunt u in deze doos zoeken naar de vermiste 
voorwerpen. 
 
Dorpskrant 
Al vele jaren wordt er in Biggekerke een 
dorpskrant uitgebracht. De school verzorgt 
een aantal pagina’s voor deze krant.  
 
Verjaardagen 
Als uw kind jarig is wordt dat op school 
gevierd. Elke groep heeft zijn eigen manier 
om een jarige in het zonnetje te zetten. Een 
traktatie wordt altijd zeer gewaardeerd door 
medeleerlingen en natuurlijk ook door de 
leerkrachten. Er zijn veel lekkere, gezonde 
traktaties te bedenken. Het is niet 
toegestaan dat er op snoep (lolly’s, 

snoepzak, spekken, mars, etc.) wordt 
getrakteerd. Uw kind mag ook altijd even de 
klassen rond om zich door de andere 
leerkrachten te laten feliciteren. 
Het is de bedoeling dat de kinderen in hun 
eigen groep trakteren, dus niet allerlei 
kinderen in andere groepen. 

 
Schoolreis-Schoolkamp 
De kinderen maken op school een eendaags 
schoolreisje of gaan op schoolkamp. De 
kinderen uit groep 7-8 gaan om het jaar op 
schoolkamp. In het jaar van het schoolkamp 
gaan de kinderen van groep 1 t/m 6 op 
schoolreis. In het jaar dat er geen 
schoolkamp is gaan alle kinderen van groep 
1 t/m 8 op schoolreis. De reisdoelen worden 
ruim van tevoren bekend gemaakt. U 
ontvangt dan ook bericht wat de kosten zijn.  
 
Acties voor goede doelen 
Op maandagmorgen mogen de kinderen 
geld meebrengen voor het goede-
doelenpotje. Met deze bijdrage is het 
mogelijk om speciale acties te 
ondersteunen. 
 
De school (vooral de leerlingen van de 
groepen 5 t/m 8) neemt deel aan een aantal 
goede doelen acties, zoals de 
kinderpostzegels, Jantje Beton, 
Schoenendoosactie en incidentele andere 
goede-doelen-acties.  
Als er een actie van start gaat, wordt via de 
nieuwsbrief hierover informatie gegeven. 


