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Contactgegevens 
 
Schoolteam 
 
Directeur: 
Mevr. Tineke Folkers 
t.folkers@cbsdewegwijzer.net 
06 44466289 
 
Intern Begeleider: 
Mevr. Nelleke Walters 
n.walters@cbsdewegwijzer.net 
 
Administratief medewerker + 
Onderwijsassistent/ RT: 
Mevr. Wendy van Tuijl 
w.vantuijl@cbsdewegwijzer.net 
 
Leerkrachten: 
Mevr. Suzanne Stuij 
s.stuij@cbsdewegwijzer.net 
 
Mevr. Mariska Huiting 
m.huiting@cbsdewegwijzer.net 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Mevr. Marjolijne van Vliet 
m.vanvliet@cbsdewegwijzer.net 
 
Mevr. Rianne Bos 
r.bos@cbsdewegwijzer.net 
 
Mevr. Cora Mollema 
c.mollema@cbsdewegwijzer.net 
 
Mevr. Nelleke de Jong 
n.dejong@cbsdewegwijzer.net 
 
Mevr. Anja den Braven 
a.denbraven@cbsdewegwijzer.net 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medezeggenschapsraad 
Teamgeleding: 
Mevr. Suzanne Stuij 
Mevr. Marjolijne van Vliet 
 
Oudergeleding: 
Mevr. T. Bogerd-Oskam 
Mevr. M. Kuiper-Versluis 
 
Bestuur ‘Het Mosterdzaadje’ 
 

Voorzitter: 
Dhr. L. van Rees 
leovanrees@cbsdewegwijzer.net 
06 57601959 
 

Penningmeester: 
Dhr. G. Heuvelman  
g.heuvelman@cbsdewegwijzer.net  
 

Secretaris: 
Mevr. N. Streefkerk 
n.streefkerk@cbsdewegwijzer.net 
 

Algemeen Adjunct: 
Dhr. J. de Blaauw 
j.deblaauw@cbsdewegwijzer.net 
 
 

Leden: 
Mevr. C. van de Voorde 
c.vdvoorde@cbsdewegwijzer.net 
 

Dhr. A. van der Wal 
a.vdwal@cbsdewegwijzer.net 
 

Mevr. T. Bijkerk 
t.bijkerk@cbsdewegwijzer.net  

 
Vertrouwenspersonen 
 

Contactpersoon namens school: 
Dhr. H. Groeneboer 
Dorpsweg 39 
4221 LG Hoogblokland 
0183 563377 
 
Vertrouwenspersoon Christelijke 
Scholen Giessenlanden: 
Mevr. Kruithof 
Kerkstraat 2a 
4225 RG Noordeloos 
0183 581307 
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Formatie, vakantierooster en overige vrije dagen 
 

 maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

Groep 
1-2 

Juf Anja Juf 
Nelleke 

Juf 
Nelleke 

Juf  
Nelleke 

Juf Anja 

Groep 
3-4 

Juf Cora Juf Cora Juf Cora Juf Nelleke 
Walters 

Juf Nelleke 
Walters 

Groep 
5-6 

Juf 
Marjolijne 

Juf 
Marjolijne 

Juf  
Rianne 

Juf  
Rianne 

Juf  
Rianne 

Groep 
7-8 

Juf 
Suzanne 

Juf 
Suzanne 

Juf 
Suzanne 

Juf Mariska Juf Mariska 

 
Vakantierooster en studiedagen 2019-2020 
 

Herfstvakantie 21-10-2019 t/m 25-10-2019 

Studiedag 1 18-10-2019 

Studiedag 2 20-12-2019 

Kerstvakantie 23-12-2019 t/m 03-01-2020 

Voorjaarsvakantie 24-02-2020 t/m 28-02-2020 

Studiedag 3 04-03-2020 

Studiedag 4 26-03-2020 

Goede Vrijdag + Pasen 10-04-2020 t/m 13-04-2020 

Meivakantie 27-04-2020 t/m 08-05-2020 

Studiedag 5 20-05-2020 

Hemelvaart 21-05-2020 t/m 22-05-2020 

Pinksteren 01-06-2020 

Studiedag 6  02-06-2020 

Zomervakantie 17-07-2020 (vanaf 12.00uur) t/m 28-08-2020 

 
Extra studiedagen groep 1 t/m 4 
Woensdag 13 november 
Woensdag 15 april 
 
 
 

Extra vrije dagen groep 1-2 
Woensdag 11 december 
Woensdag 19 februari 
Woensdag 18 maart 
Vrijdag 15 mei 
Vrijdag 12 juni 
 
Overige informatie 
 
Maandbrief 
Iedere eerste maandag van de maand sturen we u via email een 
Maandbrief toe. Ook wordt deze op de website van de school geplaatst.  
In deze Maandbrief leest u de meest recente informatie over de school, 
geplande activiteiten en eventuele wijzigingen op het jaarrooster. 
Informatie over specifieke klasactiviteiten (en t/m groep 6 het huiswerk) 
worden door de leerkrachten via de Ouder-app Parro naar u toe gezonden. 
 
Huiswerk 
Wij proberen huiswerk tot het minimum te beperken, maar vinden het wel 
goed als kinderen op deze manier steeds meer verantwoordelijkheid leren 
nemen voor hun ontwikkeling. 
Groep 1-2: leesactiviteiten via de voorleestas 
Groep 3-4: psalm of lied van de week en incidenteel lees- en/of 
rekenoefeningen 
Groep 5-6: psalm of lied, wereldoriëntatie en soms een opdracht voor taal 
of rekenen (de tafels) 
Groep 7-8: psalm of lied/ taal / rekenen / wereldoriëntatie / Engels 
Vanaf groep 7 gaan we ervan uit dat ieder kind een agenda heeft. 
 
Internetgebruik 
Op school maken we gebruik van internet. We hebben een open 
internetverbinding. Alleen tijdens de lessen, in opdracht van de leerkracht 
mag gebruik worden gemaakt van het internet. Spelletjes doen en/of het 
vrijblijvend bekijken van filmpjes is verboden. 
 



Schooltijden 
Vanaf 8.20 uur is er pleinwacht op het schoolplein. Dat is het moment dat 

de kinderen van groep 1/2  naar binnen mogen. Om 8.25 uur gaat de bel 

en verwachten we alle kinderen van groep 3-8 in de rij. Onder leiding van 

de leerkracht gaan de kinderen naar binnen. De lessen beginnen om 8.30 

uur. 

Vanaf 12.45 uur is er pleinwacht op het schoolplein. Dat is het moment dat 

de kinderen van groep 1/2 naar binnen mogen. Om 12.55 uur gaat de bel 

en verwachten we alle kinderen van groep 3-8 in de rij. Onder leiding van 

de leerkracht gaan de kinderen naar binnen en begint de les.   

 Groep 1-4 Groep 5-8 

Maandag 08:30 – 12:00 
12:55 – 15:00 

08:30 – 12:00 
12:55 – 15:00 

Dinsdag 08:30 – 12:00 
12:55 – 15:00 

08:30 – 12:00 
12:55 – 15:00 

Woensdag 08:30 – 12:30 08:30 – 12:30 

Donderdag 08:30 – 12:00 
12:55 – 15:00 

08:30 – 12:00 
12:55 – 15:00 

Vrijdag 08:30 – 12:00 08:30 – 12:00 
12:55 – 15:00 

 
Vanaf 1 januari 2020 gaat de school over op een continurooster. Alle 
kinderen blijven op school eten. De schooltijden zijn dan als volgt:  
 Groep 1-4 Groep 5-8 

Maandag 08:30 – 14:30  08:30 – 14:30  

Dinsdag 08:30 – 14:30  08:30 – 14:30  

Woensdag 08:30 – 12:30  08:30 – 12:30  

Donderdag 08:30 – 14:30  08:30 – 14:30  

Vrijdag 08:30 – 12:00 08:30 – 14:30  
 

Afmelden bij ziekte of ander verzuim 
Mocht uw kind onverwacht niet in staat zijn de schooldag aanwezig te zijn 
door ziekte, dan vragen we u dit telefonisch aan ons door te geven. 

Niet per mail of app omdat we dat niet voor schooltijd zien. 
 
Bij verhindering vanwege bezoek aan deskundigen zoals (tand)arts of 
specialist verwachten we een schriftelijke melding voorafgaand aan de dag 
van verzuim. 
Wilt u dit soort bezoeken zoveel mogelijk buiten schooltijden plannen? 
 
Speciale vrij aanvragen 
In principe is uw kind verplicht alle dagen waarop de school onderwijs 
geeft naar school te gaan. In een enkel geval mag vrij gegeven worden om 
speciale redenen: 

- Bruiloften/ begrafenissen in familiekring. 
- Bezoek aan artsen. 
- Uitvoeren van godsdienstige verplichtingen. 
- In een heel enkel geval in verband met vakantie (zie schoolgids). 

De vrij aanvraag dient altijd schriftelijk aangevraagd te worden, tenminste 
6 weken voorafgaand aan het verlof en is pas geldig als de directeur de 
aanvraag schriftelijk heeft bevestigd. Bij ongeoorloofd verzuim zien wij ons 
genoodzaakt de leerplichtambtenaar op de hoogte te brengen. 
 
Gymnastiek 
Twee keer per week krijgen alle kinderen van groep 1-8 gymles van een 

vakdocent van GiGa. Deze lessen zijn gepland op dinsdag en donderdag. 

Het is verplicht om gymkleding en gymschoenen te dragen tijdens de 

gymles. 

Op maandag, woensdag en vrijdag wordt door groep 1-2 ook gebruik 

gemaakt van het gymlokaal. Ook dan moeten de kinderen gymschoenen 

dragen. Wilt u de kinderen alleen gymschoenen met veters meegeven als ze 

de veters ook zelf kunnen strikken.   

Inloopkwartier 
Eén keer per maand is er van half negen tot kwart voor negen in alle 

groepen een inloopkwartier. Alle (groot)ouders en andere die de leerlingen 

naar school brengen zijn welkom om een kwartiertje in de groep mee te 



draaien. U bent dan in de gelegenheid om samen met uw kind en andere 

kinderen een reken- of taalactiviteit of een knutselwerkje te doen. 

De data voor dit schooljaar zijn: 

Woensdag 2 oktober Maandag 2 maart 

Vrijdag 8 november Woensdag 1 april 

Maandag 2 december Vrijdag 15 mei 

Woensdag 8 januari Maandag 8 juni 

Vrijdag 7 februari Woensdag 1 juli 

 
Sinterklaasfeest 
Op donderdag 5 december vieren we met de kinderen het 
Sinterklaasfeest.  
De groepen 1-4 ontvangen een presentje van de Sint, de groepen 5-8 gaan 
lootjes trekken en kopen voor elkaar een presentje van max. € 5,-  
 
Afscheid groep 8 
Op de laatste maandag van het schooljaar voeren de kinderen van groep 8 
samen met de leerlingen van groep 7 een musical op. Ook is er die avond 
kort gelegenheid afscheid te nemen op andere wijze (in overleg met de 
leerkrachten). 
Namens de plaatselijke kerk krijgen alle leerlingen (op school) een Bijbel 
uitgereikt door een vertegenwoordiger van de Hervormde Gemeente.  
Elders in die week organiseren de leerlingen uit groep 8 een Spelletjesdag 
voor de andere leerlingen.  
En door de leerkrachten van groep 7/8 krijgen de leerlingen van groep 8 
namens school een sportieve activiteit als afscheid aangeboden.  
 

Sportdag/ Koningsspelen 
Samen met 5 andere scholen uit de omgeving, met in totaal ongeveer 250 
kinderen houden we een sportdag op vrijdag 24 april, op de velden van de 
voetbalvereniging SteDoCo te Hoornaar. De sportdag wordt gehouden 
voor de leerlingen van groep 5 t/m 8. 
Op dezelfde dag houden de leerlingen van groep 1 t/m 4 een sport- en 
speldag op school in het kader van de Koningsspelen. 

Schoolreis/-kamp 
Dit schooljaar gaan de groepen 1 t/m 6 op schoolreis. Groep 1/2 gaat 
alleen met de juf(fen) en een aantal ouders een dagje uit. De groepen 3 
t/m 6 maken een gezamenlijke schoolreis waarvan de bestemming een 
aantal weken van tevoren bekend wordt gemaakt via de maandbrief.  
Groep 7/8 gaat op schoolkamp.  
 

Schoolvoetbal 
Op woensdagmiddagen in de maand april worden er in de regio 
schoolvoetbaltoernooien georganiseerd. Voor zowel jongens (elftallen) als 
meisjes (zeventallen) wordt een eigen toernooi gehouden. De data hiervan 
zijn op dit moment nog niet bekend.  
 

Avondvierdaagse 
De Commissie Avondvierdaagse (bestaande uit een aantal ouders) 
organiseert de avondvierdaagse in Gorinchem. In principe mogen alle 
leerlingen vanaf groep 3 aan de Avondvierdaagse deelnemen.  
 

Acties voor een goed doel 
Jaarlijks houden we een grote actie met alle leerlingen waarvan de 
opbrengst is bestemd voor het goede doel.  
Dit schooljaar houden we een sponsorloop op 25 september, samen met 
OBS Den Beemd. De opbrengst gaat dit jaar naar Stichting KiKa, via Laurens 
Vonk (vader van onze leerlingen Guusje en Tooske); hij doet in oktober 
mee aan de Run for KiKa Marathon in Chicago. 
 

Kleding 
Wij stellen er prijs op dat iedereen, onderwijzend personeel, ouders en 

leerlingen, zo gekleed gaan dat niemand er aanstoot aan hoeft te nemen. 

We vinden het belangrijk dat we met iedereen oogcontact kunnen maken 

(geen petjes, hoofddoeken en/ of haardracht dat dat belemmert). 

Ons nieuwe schoolgebouw is ingesteld op een standaardtemperatuur van 

20-21 graden. Op warme dagen kan het daardoor kil/ koud aanvoelen. Wilt  

hier met kledingkeuze rekening mee houden door bijvoorbeeld op warme 

dagen een extra vestje mee te geven. 



Mobiele telefoons 
Op school wordt geen gebruik gemaakt van een mobiele telefoon. De telefoons gaan uit en in de tas zodra ze het schoolterrein op komen.  
Moeten leerlingen dringend hun ouders bellen, of moeten ouders dringend hun kinderen bellen, dan kan er gebruik worden gemaakt van de schooltelefoon. 
 

Ouderbijdrage 
Ook dit jaar vragen we van u een bijdrage van €20,00 per leerling. Deze bijdrage is vrijwillig, maar zeer gewenst omdat van die bijdrage extraatjes voor de 
kinderen bekostigd worden die niet uit de reguliere gelden betaald kunnen worden. Het gaat bijvoorbeeld om cadeautjes bij verjaardagen, een ijsje op een 
warme dag, versnaperingen tijdens Avond4daagse, Koningsspelen, eten en drinken tijdens de paaslunch enz.  
 
Overblijven 
Tot 1 januari 2020 hanteren wij het traditionele schooltijdenmodel waarbij de kinderen tussen de middag thuis kunnen eten.  
U kunt ervoor kiezen uw kind(eren) op school te laten eten tegen betaling van € 1,00 per keer, met een maximum van € 1,50 per week. De overblijf valt onder 
verantwoordelijkheid van het bestuur en wordt geregeld door een vaste overblijfploeg.  
Met ingang van 1 januari 2020 gaan we over op een continurooster, waarbij alle kinderen op school eten o.l.v. de leerkrachten. 
 

Schoolfruit 
Elke dag, zo rond de pauze, krijgen alle kinderen de gelegenheid om iets te drinken en te eten. Voor dit drinken en eten moet u zelf zorgen. 
Ook dit schooljaar schrijven we ons weer in voor de levering van gratis schoolfruit. Over een periode van 20 weken wordt voor drie dagen per week fruit 
geleverd, gesubsidieerd door de EU. We melden ons aan, maar we hebben nog geen garantie dat we geselecteerd worden. Via de maandbrief houden we u 
op de hoogte. 
 
Verjaardagen 
Wanneer uw kind jarig is mag het in de eigen klas trakteren.  
Ook feliciteren de andere leerkrachten uw kind graag met de verjaardag, daarom mag hij/zij de klassen rond. We stellen het delen in de traktatie op prijs, dit 
hoeft echt niet iets anders te zijn dan wat de kinderen krijgen. 
 
Wanneer een leerkracht jarig is, is er die dag voor de kinderen een feestprogramma. Soms organiseren de leerlingen die mee, soms regelt de leerkracht zelf 
het hele feest. Voor een cadeau voor de leerkracht namens de kinderen wordt gezorgd vanuit (de vrijwillige bijdrage voor) school. 
  

 

 



Activiteitenkalender 2019-2020 

Augustus 

Vrijdag 30 augustus Teamontmoeting 

September 

Maandag 2 september 8.30 jaaropening met kinderen en belangstellenden 

Dinsdag 10 september Gesprek inspectie met Bestuur 

Dinsdag 17 september Inspectiebezoek op school 
19.00u informatieavond voor ouders groep 1 
19.00u informatieavond voor ouders groep 3 
19.45u informatieavond voor ouders groep 8 

Woensdag 18 september 19.00-21.30u teamscholing 

23 - 27 september Week Tegen Pesten; Laat je zien! 

Maandag 23 september Oudervertelgesprekken groep 1/2 

Dinsdag 24 september Oudervertelgesprekken groep 1/2 
Oudervertelgesprekken groep 3/4 
Oudervertelgesprekken groep 5/6 
Oudervertelgesprekken groep 7/8 

Woensdag 25 september Sponsorloop voor KiKa 
Bestuursvergadering 

Donderdag 26 september  Oudervertelgesprekken groep 3/4 
Oudervertelgesprekken groep 7/8 

Oktober 

Woensdag 2 oktober Inloopkwartier  
Start Kinderboekenweek & Projectweken 
over het thema ‘Reis mee!’ 

Woensdag 9 oktober 19.00-21.30u teamscholing 

Woensdag 16 oktober 20.00u Bestuursvergadering 

Donderdag 17 oktober Afsluiting Kinderboekenweek/Project 

Vrijdag 18 oktober Studiedag team; alle leerlingen vrij 

21-25 oktober Herfstvakantie 

Woensdag 30 oktober 19.00-21.30u teamscholing 

November 

Woensdag 6 november Dankdag 

Vrijdag 8 november Inloopkwartier 

Woensdag 13 november Studiemorgen onderbouw; groep 1-4 vrij 

Vrijdag 15 november Voorleeswedstrijd 
Schoen zetten 

Maandag 18 november Schoonmaakavond 

Woensdag 20 november 19.00-21.30u teamscholing 

Woensdag 27 november 20.00u Bestuursvergadering 

Donderdag 28 november Welkom nieuwe kleuters 

December 

Maandag 2 december Inloopkwartier 

Donderdag 5 december Sinterklaasfeest 

Woensdag 11 december Groep 1-2 vrij 
19.00-21.30u teamscholing 

Donderdag 19 december Continurooster tot 13.30u 
Kerstviering groep 1-8 vanaf 19.00u in de kerk 

Vrijdag 20 december Studiedag, alle leerlingen vrij 

23 dec - 3 jan Kerstvakantie 

Januari 

Woensdag 8 januari Inloopkwartier 
20.00u DB-vergadering 

Woensdag 15 januari BHV-cursus 
20.00u Bestuursvergadering 

20 - 24 januari Toetsweek groep 3 t/m 8  

Woensdag 22 januari Voorleesontbijt groep ½ 
 



Februari 

Vrijdag 7 februari Inloopkwartier 
Rapport 1 mee 

Dinsdag 11 februari Oudergesprekken groep 3/4 
Oudergesprekken groep 7 

Donderdag 13 februari Oudergesprekken groep 1/2 
Oudergesprekken groep 3/4 
Oudergesprekken groep 5/6 

Vrijdag 14 februari Oudergesprekken groep 1/2 

Woensdag 19 februari Groep 1-2 vrij 
20.00u DB vergadering 

24 - 28 februari  Voorjaarsvakantie 

Maart 

Maandag 2 maart Inloopkwartier 

Dinsdag 3 maart Open Lesmiddag 

Woensdag 4 maart Studiedag team, alle kinderen vrij 
20.00u Bestuursvergadering 

Woensdag 11 maart Biddag 

Woensdag 18 maart Groep 1-2 vrij 
Vergadering Bestuur/Team/ MR 

Donderdag 26 maart Studiedag team; alle kinderen vrij 

April 

Woensdag 1 april Inloopkwartier 

Donderdag 2 april Schoonmaakavond 

Woensdag 8 april DB-vergadering 

Donderdag 9 april Paaslunch 
Paas Sing-In om 13.30u met alle kinderen én 
ouder(s) 

Vrijdag 10 april Goede Vrijdag; alle kinderen vrij 

Maandag 13 april 2de Paasdag, alle kinderen vrij 

Dinsdag 14 april 20.00u Bestuursvergadering 

Woensdag 15 april  Studiemorgen team onderbouw; groep 1-4 vrij 

Donderdag 16 april Eindtoets Route8 

Vrijdag 24 april Koningsspelen (gr 1-4) en Sportdag (gr 5-8) 

27 april- 8 mei Meivakantie 

Mei 

Woensdag 13 mei ALV (Algemene Ledenvergadering) 

Vrijdag 15 mei Inloopkwartier groep 3 – 8  
Groep 1-2 vrij 

Woensdag 20 mei Studiedag, alle leerlingen vrij 

21 en 22 mei Hemelvaartsdag(en); alle kinderen vrij 

Juni 

Maandag 1 juni 2e Pinksterdag; alle kinderen vrij 

Dinsdag 2 juni Studiedag team; alle kinderen vrij 

3 t/m 5 juni Schoolkamp groep 7/8 

Donderdag 4 juni Schoolreizen groep 1 t/m 6 

Maandag 8 juni Inloopkwartier 

Donderdag 11 juni Schoolfotograaf  

Vrijdag 12 juni  Groep 1-2 vrij 

Woensdag 17 juni  20.00u DB-vergadering 

Woensdag 24 juni  20.00u Bestuursvergadering 

22 - 26 juni Toetsweek groep 3 t/m 8  

Juli 

Woensdag 1 juli Inloopkwartier 

Maandag 6 juli Oudergesprekken groep 1/2 

Dinsdag 7 juli  Oudergesprekken groep 1/2 
Oudergesprekken groep 3/4 
Oudergesprekken groep 5/6 
Oudergesprekken groep 7 



Woensdag 8 juli Bestuur etentje 

Donderdag 9 juli Welkom nieuwe kleuters 
Oudergesprekken groep 3/4 

Maandag 13 juli Musical groep 7/8 

Donderdag 16 juli Spelletjesdag (door groep 8) 
Laatste schooldag groep 8 
Rapport 2 

Vrijdag 17 juli Laatste schoolochtend groep 1 t/m 7 
School sluit om 12.00u 

20 juli - 28 augustus Zomervakantie 

 

 


