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Aan de ouders, 

  

Hierbij ontvangt u de jaarlijkse bijlage die hoort bij onze schoolgids.  

  

Deze bijlage verschijnt elk jaar in aangepaste vorm, alle gezinnen ontvangen de bijlage aan het begin 

van het nieuwe schooljaar.  

  

In de bijlage vindt u de groepsindeling, namen van teamleden, samenstelling OR en MR en informatie 

over schooltijden en vakanties. Tevens vindt u hier de ouderbijdrage gespecificeerd.  
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Teamsamenstelling  

Directeur    Ina Doldersum  

          

Groep 1-2 -3     Juf Nencie  

        Juf Ingrid  

          

Groep 4-5    

  

  Juf Hilde   

Marissa Talens 

 

Groep 6-7-8      Juf Mayke 

        Nencie Zoutewelle 
 

  

Intern begeleider  

  

  Juf Olivia  

Vakleerkracht gym    Meester Livius   

  

Bedrijfshulpverlener   Juf Hilde 

 
Vertrouwenspersoon en 

veiligheidscoördinator       Juf Ingrid  

 

  

  
 

 

Medezeggenschapsraad Ingrid Okken (voorzitter), Nencie Zoutewelle, Monique Kerssies-  

Jansen, Linda Dekker.    

  

Ouderraad     Dunja Kiestra-Hiddink (voorzitter), en 4 ouders 

 

 

 



 

3 
 

Adressenlijst 

                                              Maatschappelijk Werker    

                       Mirthe Bleijenberg  

’t Haagje 119     

 Hoogeveen      

                                               Tel: 0528-278855  

  

Stichting Welzijnswerk     

’t Haagje 19      

Hoogeveen     

Tel: 0528-265850  

  

                                               De Toegang en Stap in Move      

                                               Beukemastraat 54      

                                               Hoogeveen      

Tel: 0528-230388  

 

Vertrouwenspersonen openbaar onderwijs  

          Dhr. H.B. Peters  

        Van Haeringenstraat 10  

        7701 CR  Dedemsvaart  

                                               tel: 0523-615704  

          

Landelijke Klachtencommissie  

                                               Postbus 162 3440AD    

                                               Woerden      

Tel: 0348-405245  

  

Onderwijsinspectie vragen over onderwijs     

tel: 0800-8051  

   

De vrijwillige ouderbijdrage  

De vrijwillige ouderbijdrage wordt jaarlijks in het najaar op de zakelijke ouderavond vastgesteld. Voor 

meer informatie over de vrijwillige ouderbijdrage verwijzen wij u naar de schoolgids. 

 

Van deze bijdrage worden allerlei activiteiten betaald, zoals:  

Feesten/activiteiten     €18,40               

Excursies/sport             €3,00                 

Diversen                       €3,60  

                                   --------- 

                                   €25,00      

          

          

Schooltijden  

        

Maandag    8.30-14.00     

Dinsdag     8.30-14.00  

Woensdag    8.30-14.00  

      

Donderdag    8.30-14.00        

Vrijdag     8.30-14.00     

 

Alle kinderen mogen vanaf 8.15 op school komen, zij blijven dan onder toezicht van de leerkrachten op 

het plein. Is uw kind ziek wilt u dan even bellen tussen 8.00 en 8.30 uur.  

  

Gymles  

Op maandagochtend en vrijdagochtend hebben de groepen 3 t/m 8 gym.  

De kinderen hebben gymschoenen (geen zwarte zool), een gymbroekje met shirt of een gympakje 

nodig. De gymlessen op maandag worden gegeven door vakleerkracht Livius Kooij.   

De onderbouw gaat regelmatig naar de gymzaal. Het is handig dat de gymschoenen van de leerlingen 

van de onderbouw op school blijven. 
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Sportactiviteiten 

We stimuleren de leerlingen om aan de volgende sportactiviteiten deel te nemen, georganiseerd door 

Sportief Hoogeveen. Wanneer de sportactiviteitenkalender bekend is maakt het team een keuze. Dit 

maken wij bekend in de nieuwsbrief. 

Bieb op school  

Iedere week mogen de leerlingen een boek ruilen in de schoolbibliotheek op school. De leerlingen van 

groep 1 en 2 mogen wekelijks één boek mee naar huis nemen. 

  

Talentenmap  

De Talentenmap wordt twee keer per jaar door school meegegeven. Ieder kind vindt het leuk om werk 

te laten zien en om van hun ouders complimentjes te ontvangen.  

  

Data oud papier  

28-08-2021 
09-10-2021 
20-11-2021 
De data van 2022 is nog niet bekend. Ze worden zo snel mogelijk bekend gemaakt in de nieuwsbrief. 
 

Door het ophalen van oud papier kunnen we extra activiteiten voor de kinderen organiseren! De 
coördinatoren zijn Amanda Okken en Marjan Wolf. 
 

Vakanties en vrije dagen  

Herfstvakantie                   18-10-2021 t/m 22-10-2021     
Kerstvakantie                    27-12-2021 t/m 07-01-2022   
Voorjaarsvakantie                  21-02-2022 t/m 25-02-2022 
Goede Vrijdag/Pasen                    15-04-2022 t/m/18-04-2022 
Meivakantie inclusief Koningsdag  25-04-2022 t/m 06-05-2022       
Pinksteren                     06-06-2022  
Zomervakantie                    18-07-2022 t/m 26-08-2022 
        
De overige data zijn nog niet bekend, u wordt op de hoogte 

gehouden via de nieuwsbrief.  

  

Urenverdeling over het schooljaar:   

Groep 1 t/m 8: 940 uur 

      


