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Beste ouders, 

Het schooljaar 2018-2019 loopt al aardig richting het einde. Hoewel we nog volop bezig zijn met het 

afronden van dit schooljaar, wordt achter de schermen al weer de planning gemaakt voor het nieuwe 

jaar. Naast het vakantierooster en de studiedagen (zie verderop in deze nieuwsbrief) zijn we samen 

met de MR drukdoende geweest om te berekenen hoeveel groepen we kunnen formeren en wie 

deze gaan bezetten. 

 

Aantal groepen 2019-2020 

We formeren volgend schooljaar 24 groepen.  
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Dit betekent dat we dit jaar niet op grond van het aantal groepen hoeven te herverdelen. 

Komend schooljaar kennen we net als dit jaar dus: 

 

Groep 1-2A 

Groep 1-2B 

Groep 1-2C 

Groep 1-2D 

Groep 1-2E 

Groep 1-2F 

 

Groep 3A 

Groep 3B 

Groep 3C 

 

Groep 4A 

Groep 4B 

Groep 4C 

 

Groep 5A 

Groep 5B 

Groep 5C 

 

Groep 6A 

Groep 6B 

Groep 6C 

Groep 7A 

Groep 7B 

Groep 7C 

Groep 8A 

Groep 8B 

Groep 8C 

 

 

Personele ontwikkelingen 

Ieder jaar kiezen medewerkers weer opnieuw of ze nog op ons kindcentrum willen blijven werken, of 

dat ze van werkplek willen veranderen. Dat is ook dit jaar het geval. Aan het eind van het jaar nemen 

we afscheid van:  

 Luc Pinckaers: gaat dichter bij zijn woonplaats werken 

 Ine van Lokven: gaat voor de Hoven (ATO) werken 

 Esther Verboven: gaat voor de Hoven (ATO) werken 

 Annemarie van Dartel: gaat deels buiten het onderwijs en deels voor de Masten werken 

 

We wensen deze collega’s veel succes bij hun volgende stap. 

Bovenstaande betekent dat we momenteel op zoek zijn naar nieuwe collega’s (of collega’s die dat 

wensen uitbreiding geven). Zodra de namen bekend zijn, zullen wij deze communiceren. 

 

Zoals gecommuniceerd is met de betreffende ouders is bij onze collega Janneke Derksen de ziekte 

van Parkinson gediagnosticeerd. Momenteel is het nog onduidelijk of en wanneer zij weer voor de 

groep komt. Dit geldt ook voor onze collega Nawal Atfane. Zodra we hier meer duidelijkheid in 

hebben, zullen we dat met u communiceren. Tot die tijd zoeken we voor deze collega’s een goede 

vervanger. 
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We zoeken ook een vervanger voor Alette van de Liefvoort. Zij is –zoals veel van u al weten- in 

verwachting van een tweeling. 

Ook Annemarie Fennes is in verwachting. Voor haar zullen we eveneens vervanging zoeken.  

Zowel Annemarie als Alette komen na hun verlof weer terug op ons kindcentrum. 

 

Vakantierooster 2019-2020 

 19 augustus 2019: start schooljaar 

 Herfstvakantie: 14 t/m 18 oktober 2019 

 Kerstvakantie: 23 december 2019 t/m 3 januari 2020 

 Voorjaarsvakantie: 24 t/m 28 februari 2020 

 Tweede Paasdag: 13 april 2020 

 Meivakantie: 20 april 2020 t/m 5 mei 2020 

 Hemelvaart 21 en 22 mei 2020 

 Tweede Pinksterdag: 1 juni 2020 

 Zomervakantie 13 juli 2020 tot en met 21 augustus 2020 

Voor een actueel overzicht van vakanties en studiedagen kunt u de schoolapp of website raadplegen. 

 

Studiedagen 2019-2020 

20 september 

4 november 

6 december 

3 februari 

10 april 

4 mei 

15 juni 

 

Communicatie naar de ouders  

 Als een leerkracht ziek is, zullen wij dit altijd via klassenboek aan u melden. Dit wordt gedaan 

door de teamleiders van school. Het is dus belangrijk dat u de schoolapp download. Ziekmelding 

van een leerkracht komt altijd onverwacht. We kunnen daar dus niet ver van te voren over 

communiceren. Houd er rekening mee dat u ’s morgensvroeg hier een bericht van kan 

ontvangen. 

Soms is een leerkracht langer dan een week ziek. Als dit geval is zullen de teamleiders in de 

tweede week een mail uitdoen, waarin dit wordt toegelicht. In het kader van de privacy  
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communiceren we alleen maar over de oorzaak van de afwezigheid als de betreffende leerkracht 

dit toestaat.  

 Als een leerkracht afwezig is, zullen zij dit via klassenboek aan u melden. Dit doen de 

leerkrachten zelf. Als dit om wat voor reden dan ook niet mogelijk is, neemt de teamleider deze 

taak op zich. Afwezigheid is meestal gepland. Zij zullen u tijdig informeren. In het kader van de 

privacy kunnen de leerkrachten er voor kiezen om niet de reden van hun afwezigheid met u te 

delen. We gaan er van uit dat u dit respecteert. 

 Soms ruilen parttimers van werkdagen. Dit zullen de betreffende leerkrachten via klassenboek 

aan u melden. Zij zullen u tijdig informeren. 

 Als een klas het schoolterrein verlaat, zullen de leerkrachten dit op klassenboek vermelden. Dit 

kan dus ook een ongeplande activiteit zijn (bijvoorbeeld bij heel mooi weer picknicken bij het 

IJzeren Kind of sporten in het Annapark. 

 

De informatiegids 2019-2020 

De MR heeft het eerste concept van de informatiegids 2019-2020 (voorheen schoolgids) en voorzien 

van feedback. Zodra deze is verwerkt, zullen zij instemmen en verschijnt de nieuwe gids online. We 

gaan er van uit dat alle ouders de informatie lezen. De inhoud is leidend voor het handelen in het 

kindcentrum. 

 

Aanvragen extra vrije dagen 

In informatiegids staan de richtlijnen/redenen waarom uw kind extra vrij kan krijgen. De school 

houdt zich aan deze richtlijnen (opgesteld door het ministerie van onderwijs en wetenschappen). 

Bent u het niet mee eens met de toepassing van deze richtlijnen, dan kunt u zich wenden tot de 

leerplichtambtenaar tel. (073) 615 58 40 of via de e-mail: leerplicht@s-hertogenbosch.nl. 

 

Feesten en festiviteiten 

Ook komend schooljaar worden er weer de nodige feesten georganiseerd. Leerkrachten zullen 

samen met de leden van de oudervereniging een mooie invulling geven aan deze activiteiten. Ouders 

zullen op tijd gevraagd worden hierbij te helpen.  

 

Extern nieuws 

 

mailto:leerplicht@s-hertogenbosch.nl


Nieuwsbrief KC Het IJzeren Kind 
 

5 
 

Humanitas  

  

 Mogen wij ons even voorstellen?  

De vereniging Humanitas is een landelijke vrijwilligersorganisatie. Onze vrijwilligers 

ondersteunen mensen om op eigen kracht iets aan hun situatie te veranderen.  

We zijn er voor iedereen, ongeacht leeftijd, achtergrond of levensovertuiging. Eén ding is 

voor ons het allerbelangrijkst.  

Dat onze deelnemers kunnen zeggen: 'Dankzij het contact met een Humanitas-vrijwilliger kan 

ik mijn leven weer zelf oppakken.  

  

Soms, als ouders de regie over hun leven even kwijt zijn, lichte opvoedvragen hebben, of als 

de omgangsregeling na een echtscheiding niet goed verloopt, is een beetje hulp welkom.   

Een steuntje in de rug en een luisterend oor van iemand buiten je eigen netwerk kan dan heel 

fijn zijn.  

Onze vrijwilligers staan graag voor je klaar!  

   

Jouw opvoedervaring is goud waard!  

Heb je ervaring met opvoeden? Als vrijwilliger bij Humanitas kun je veel betekenen voor 

ouders en voor kinderen! Want opvoeden gaat niet altijd vanzelf.  

We zitten om jou te springen! Bij diverse activiteiten. Bijvoorbeeld Home-Start, Wel Thuis en 

Begeleide Omgangsregeling (BOR).  

   

Kijk voor meer informatie op onze website:  https://www.humanitas.nl/afdeling/s-

hertogenbosch/opvoeden/  

   

Heb je vragen over de activiteiten ofwil je vrijwilliger worden?   

Bel of mail met:  

Ilse van Berkel 06-49055595 i.vanberkel@humanitas.nl   

Sabrina Oomen 06-51263636 s.oomen@humanitas.nl.  

   

We horen graag van je!  

 

 

Met vriendelijke groet, 

https://www.humanitas.nl/afdeling/s-hertogenbosch/opvoeden/
https://www.humanitas.nl/afdeling/s-hertogenbosch/opvoeden/
mailto:i.vanberkel@humanitas.nl
mailto:s.oomen@humanitas.nl


Nieuwsbrief KC Het IJzeren Kind 
 

6 
 

  

Sabrina Oomen Wunderink 

Coördinator Humanitas MIM/Home-Start 0-18 's-Hertogenbosch 

Tel. 06-51263636 

s.oomen@humanitas.nl 

werkdagen: dinsdag, donderdag en vrijdag 

           

  

Humanitas afdeling ’s-Hertogenbosch | Orthen 2 – 4 | 5231 XS ’s-Hertogenbosch | 073 – 614 6003 | 

https://www.humanitas.nl/afdeling/s-hertogenbosch/  

  

Vanaf 1-1-2019 Home-Start voor gezinnen met kinderen 0 – 18 jaar 

 

mailto:s.oomen@humanitas.nl
https://www.humanitas.nl/afdeling/s-hertogenbosch/

