
  

 

 

BASISSCHOOL DE ALM 
Ouderkalender 2022-2023 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beste ouders/verzorgers,  
 
Voor u ligt de kalender van schooljaar 2022-2023  
In deze kalender staan de schoolactiviteiten en de belangrijkste 
informatie uit de schoolgids. Op de website en in onze schoolapp 
kunt u de volledige schoolgids vinden 
(www.deleuksteschoolvantilburg.nl en via de Basisschool App). 
Heeft u nog vragen, opmerkingen of suggesties, informeer ons hier 
dan over. Wij vinden het erg prettig uw mening te horen.  
Het team van basisschool De Alm wenst alle kinderen en hun 
ouders/verzorgers een plezierig en leerrijk schooljaar toe. 
  
Team Basisschool De Alm 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
UITLEG KALENDER 
Deze schoolkalender wordt gecombineerd met belangrijke zaken die u als 
ouder moet  weten. Dit noemen we ‘Ons Alfabet’.                       
Over ‘Ons Alfabet’ kun je meer informatie vinden in onze schoolgids.  
De onderwerpen zijn in deze kalender op alfabetische volgorde beschreven. 
Hierin staat een aantal zaken genoemd. Hieronder een korte uitleg van de 
verschillende items. 

 
Medezeggenschapsraad (MR) 
De MR vergadert ca. 7 keer per jaar over beleidszaken van de school. 
 
GMR  
De zaken die voor alle scholen van onze stichting van belang zijn, worden 
besproken in een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Iedere 
afzonderlijke medezeggenschapsraad wijst twee van zijn leden (een ouder 
en een leerkracht) aan om zitting te nemen in de GMR 
 
Studiedagen en -middagen 
Dit zijn studiemomenten voor het team. Wij gaan dan aan de slag met en 
over het onderwijs aan uw kind(eren). Op deze dagen en middagen zijn de 
kinderen vrij

http://www.deleuksteschoolvantilburg.nl/


 

SEPTEMBER 2022 
  ma di wo do vr za zo 
week 35 29-aug 30-aug 31-aug 

 
ZOMERVAKANTIE 

1 2 3 4 

week 36 5 
1e schooldag 
 
Deze week  
luizencontrole 

6 
  

7 
  

8 
  

9 10 11 

week 37  12 13 
 
Informatieavond  
groep 1 t/m 8 
 
GMR  

14 15  16 17 18 

week 38 19 20 21 
Studiedag 
 
MR 

22 23 24 25 

week 39 26 27 28 29 30 1 oktober 2 oktober 

Kennismakingsgesprekken 



 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Adresgegevens 

Basisschool De Alm 
Groenewoudstraat 70 
5022 GE Tilburg 
Telefoon 013-5425377  
E-mail  bs.de.alm@xpectprimair.nl 
Website www.deleuksteschoolvantilburg.nl 

 
 

Groepsindeling 2022-2023 
Groep 1/2A   juf Anke van Rijswijk en juf Emily  
Groep 1/2B   juf Pia en juf Katrien  
Groep 3   juf Sophieke en juf Emily 
Groep 4   juf Gabriëla en juf Anke van Roessel 
Groep 5   juf Kristel en juf Sanne 
Groep 6   juf Vera en juf Anke van Roessel 
Groep 7   juf Femke  
Groep 8   juf Marjolijn, juf Dagmar en juf Lotte  
Leraarondersteuner  juf Tinie en juf Debby 
Remedial teacher  juf Mariëlle en juf Janske 
Gymdocent  juf Eline (peuters en groepen 1-2)   

meneer Jos (groepen 3 t/m 8) 
IB groep 1 t/m 8  juf Rianne en juf Mariëlle 
Administratief medewerker juf Bernadette 
Conciërge   meneer Rob 
Directieondersteuner  juf Dagmar 
Directeur   juf Karlijn 

mailto:bs.de.alm@xpectprimair.nl
http://www.deleuksteschoolvantilburg.nl/


 
 

 

OKTOBER 2022 
  ma di wo do vr za zo 
week 40 3 4 

Start Kinderboeken-
week 

5 
Studiedag 

6  7 
 
 
VERJAARDAG  
De Alm 45 jaar! 

8 9 

week 41 10 11 12 13 14 
 
 
 
Afsluiting  
Kinderboekenweek 

15 16 

week 42 17 18 
 
 
 
 
GMR 
  

19 20 21 
 
 
 
Viering Almtoppers 
groep 1 t/m 8  

22 23 

week 43 24 25 26 
 
HERFSTVAKANTIE 

27 28 29 30 
Wintertijd 



Afwezig 
Bij afwezigheid van kinderen door ziekte of een andere oorzaak, verzoeken wij 
u dit telefonisch of schriftelijk te melden, graag voor schooltijd.  
(Telefoonnummer 013-5425377 of via de schoolapp) 
Wij hebben hiervoor een protocol opgesteld. Dit protocol is als volgt: 
-  Ouders/verzorgers melden hun kind voor 08.30 uur ziek; 
-  Dit wordt doorgegeven aan de groepsleerkracht; 
-  De groepsleerkracht houdt het verzuim bij in ParnasSys (ons registratie- 
systeem); 
- De conciërge maakt om 08.45 uur een rondje langs alle groepen om te vragen 
of er nog kinderen missen. De ouders/verzorgers van deze kinderen worden 
door de  conciërge gebeld. Dit wordt dan alsnog doorgegeven aan de 
groepsleerkracht. Wanneer een leerling langer dan 1 week ziek is, neemt de 
groepsleerkracht contact op met de ouders/verzorgers om navraag te doen en 
te kijken of huiswerk noodzakelijk is. 
 
Wanneer een leerling vaak verzuimt (3 keer in een leerjaar is signaal voor groep 
3 t/m 8, 5 keer bij groep 1 en 2), worden de ouders/verzorgers uitgenodigd 
voor een gesprek door de groepsleerkracht. Een verslag hiervan wordt in 
ParnasSys gezet.  Wanneer een leerling vervolgens nog steeds vaak verzuimt,  
worden ouders/verzorgers uitgenodigd voor een gesprek door de directie. Een 
verslag hiervan wordt in ParnasSys gezet. 

 
 

Bij veelvuldig verzuim wordt de GGD gevraagd de leerling op te roepen om het 
verzuim te beoordelen. Wanneer de groepsleerkracht of directie ongeoorloofd 
verzuim constateert, geeft de leerkracht dit door aan de directie. De directie 
nodigt ouders/verzorgers uit voor een gesprek. Ongeoorloofd verzuim wordt 
gemeld bij de leerplichtambtenaar; 
Aan het begin van ieder kwartaal wordt door de administratieve kracht een 
uitdraai gemaakt van het verzuim en deze wordt door de directie geanalyseerd 
en daar waar nodig wordt er actie ondernomen.  
 
Voor afwezigheid door te laat op school komen is het protocol als volgt: 
- De les begint om 08.30 uur; 
- Komt een leerling te laat, wordt hij/zij (ouders in geval onderbouw) daarop 
aangesproken. In ParnasSys wordt te laat genoteerd; 
- Wanneer een kind regelmatig te laat komt, willen we graag met u in gesprek.  
 
 

Afspraak specialist 
Als uw kind een afspraak onder schooltijd bij de tandarts, huisarts of andere 
specialist heeft, dient u altijd een verlofaanvraag te doen. Het is belangrijk dat u 
uw kind op school op komt halen en weer zo snel  mogelijk terugbrengt.  

We willen u vragen om deze afspraken zoveel mogelijk ná schooltijd te plannen



NOVEMBER 2022 
  

ma di wo do vr za zo 
week 44  31 oktober 

 
Deze week  
luizencontrole 

1 2 
Studiedag 

3 4 5 6 

week 45 7 8 9 10 
  

11 12 13 

week 46 14 15 
 
Kinderradenochtend 

16 17 18 
  

19 20 

week 47 21 22 
 
 
 
 
GMR 

23  24 25 26 27 

Afname Adit groep 6 en groep 8 

Eerste rapport + Welbevindingsgesprekken 



Almtoppers 
Op basisschool De Alm 

- zijn we beleefd en aardig voor elkaar 
- zorgen we voor elkaars spullen 
- zijn wij voorzichtig met elkaar 
- regelen wij onze zaken goed 

Gedurende het schooljaar staat er per periode een Almtopper centraal.  
 
Buitenschoolse activiteiten 
Deze activiteiten vinden aansluitend op het lesprogramma plaats en worden 
verzorgd door gastdocenten. De plusactiviteiten kunnen gezien worden als een 
verbreding of verdieping van het reguliere lesprogramma. Voorbeelden van 
plusactiviteiten zijn: dans, sporten, techniek, fotografie. Er zijn 3 zogenoemde 
plusperiodes in het schooljaar 2022-2023 voor kinderen van groep 1 t/m 8. 
 
De verdeling van periodes ziet er als volgt uit: 
Periode 1 : november - december 
Periode 2 : februari - maart 
Periode 3 : mei – juni - juli 

Elke periode duurt 6 weken en het aanbod varieert per periode. Kinderen kun-
nen zich inschrijven voor één of meerdere activiteiten per periode. Vooraf aan 
de periode komt een inschrijfformulier. De activiteiten gaan door bij een mini-
mum aantal inschrijvingen (afhankelijk van de activiteit).. Er is ook een maximum 
aantal deelnemers. Als er meerdere kinderen inschrijven wordt er een loting ge-
houden en gekeken naar de inschrijvingen van vorige periodes. Na de inschrijving 
ontvangen de kinderen een overzicht waarin de exacte data en tijden zijn inge-
vuld waarop ze zijn ingedeeld. 

Als kinderen zich inschrijven wordt verwacht dat ze ook elke week komen. De 
plusactiviteiten worden georganiseerd van 15.00 - 16.00uur en vinden plaats 
op school 

De buitenschoolse activiteiten zijn helemaal GRATIS! 

 
 
Eten en drinken op school  
Basisschool De Alm is een gezonde school. We willen u dan ook vragen  om hier 
rekening mee te houden.  Op alle dagen brengen de kinderen zelf fruit of 
groente mee naar school voor de ochtendpauze. Op school drinken we water. 
Meer fruit en groente eten, dragen bij aan een gezonde ontwikkeling. Wij 
melden ons  jaarlijks aan voor ‘EU-Schoolfruit’, een Europees school fruit en 
groente programma. Indien we ingeloot worden, krijgen onze kinderen, 20 
weken lang, 3 dagen per week, gratis fruit aangeboden. Voor meer informatie 
kunt u een kijkje nemen op www.euschoolfruit.nl.      
 
Mocht uw kind overblijven, dan geldt het volgende voor de lunch; 
Voor de lunch nemen de kinderen boterhammen mee en wat fruit of groente als 
toetje (Dus geen snoepje of koekje!). De gezondste keuze is een volkoren 
boterham, besmeerd met halvarine en mager beleg. Als drinken adviseren we 
halfvolle en magere zuivelproducten. Meer informatie over een gezond 
lunchpakket vindt u op de site van het voedingscentrum: 
www.voedingscentrum.nl 
 
 



  

DECEMBER 2022 
  ma di wo do vr za zo 
week 48  28 november 

 
Voorstelling groep 4-5-
6 

29 november  30 november 
Studiedag 

1 2 3 4 

week 49 5 
 
Sinterklaas  

6 7 
 
 
MR 

8 9 10 11 

week 50 12 13 
 
  

14 15 16 17 18 

week 51 19 20 
 
 
 
 
GMR 
  

21 22 
 
 
 
 
Kerstviering 
  

23 
 
  

24 25 
1e Kerstdag 

Studiemiddag 

 

week 52 26 
2e Kerstdag 

27 28 
 
KERSTVAKANTIE 

29 30 31 1 januari 



Fietsen 
Voor fietsen is een er stalling op de speelplaats aanwezig. Het aantal fietsenrekken is beperkt en daarom vooral bestemd voor kinderen die verder weg wonen. Vlak voor 
en na schooltijd is fietsen niet toegestaan op het plein in verband met de veiligheid van andere kinderen. Wij willen de fietsen graag in de rekken geplaatst hebben om 
omvallen te voorkomen. De school is niet aansprakelijk voor diefstal en/of schade die toegebracht is aan de fiets. 

 

Foto’s en video-opnamen 
Sinds de nieuwe privacy wetgeving van 25 mei 2018 mogen wij alleen foto’s en video-opnamen maken met uw toestemming. Deze foto’s kunnen alleen dan gebruikt 
worden in De Alm-app, de (nieuw te bouwen) website en/of andere Social Media. Door deze aangescherpte wetgeving mogen ouders geen foto’s maken van activiteiten 
op school of door school georganiseerde activiteiten. Per jaar vragen we u opnieuw toestemming 

Gevonden voorwerpen 
In de gang bij meneer Rob staat een mand waarin wij gevonden spullen verzamelen. Een keer per half jaar legen we de mand en worden niet opgehaalde spullen wegge-
gooid. aangescherpte wetgeving mogen ouders geen foto’s maken van activiteiten op school of door school georganiseerde activiteiten. Per jaar vragen we u opnieuw 
toestemming. 

 

Gezonde school  
Basisschool De Alm is een gezonde school. We bieden de kinderen een gezonde schoolomgeving. Een gezonde leefstijl helpt kinderen lekker in 
hun vel te zitten, de weerstand op peil te houden en genoeg energie te hebben voor leren, sport en spel. Wij besteden niet alleen aandacht 
aan voeding en gezondheid in de lessen, maar ook in de praktijk. Dat betekent dat wij ernaar streven dat kinderen op school alleen fruit, 
groente en brood eten. Snoep, frisdrank en andere dranken uit blik, worden niet op school  genuttigd en gaan weer mee naar huis.  
Meer informatie over een gezond lunchpakket vindt u op de site van het voedingscentrum: www.voedingscentrum.nl. 

Onze school neemt deel aan het project ‘Les je dorst’. Vanaf groep 1 heeft iedere kinderen eigen Alm-fles om op gezette 
tijden water te kunnen drinken. Zie hiervoor de website: www.gezondeschool.nl. 

  

http://www.gezondeschool.nl/


 

 

JANUARI 2023 
  

ma di wo do vr za zo 
week 01  2 3 4 

 
KERSTVAKANTIE 

5 6 
Driekoningen 

7 8 

week 02 9 
 
Deze week  
luizencontrole 

10 11 12 13 14 15 

week 03 16 17 
 
GMR 
 
  

18 
 
MR 

19 20 21 22 

week 04 23 24 25 
 
Start nationale voor-
leesdagen 

26 
  

27 28 29 

Afname cito M-toetsen 

Afname cito M-toetsen 



Gym 
De groepen 3 t/m 8  volgen bewegingsonderwijs in de gymzaal aangrenzend aan 
de speelplaats. De gymles wordt verzorgd door meneer Jos, onze 
gymleerkracht.. De kinderen gymmen in sportkleding en op gymschoenen (geen 
zwarte zolen). Mocht uw kind om een bepaalde reden niet mee kunnen 
gymmen, graag een berichtje hierover aan de groepsleerkracht.. 

DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG 
groep 3  groep 5 groep 3 
groep 4 groep 6 groep 4   

groep 8 groep 5  
  groep 7 groep 6 
  

 
groep 7 

    groep 8 
 

Ook de peuter- en kleutergroepen krijgen een keer per week gymles van juf 
Eline, onze andere gymleerkracht, op woensdag. Daarnaast bewegen de kleuters 
dagelijks onder begeleiding van de eigen groepsleerkracht. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Hoofdluiscontrole  
Hoofdluis blijft een probleem op basisscholen. Wij hebben daarom een 
hoofdluisprotocol opgesteld. Ter voorkoming van besmetting kijken enkele 
ouders regelmatig (na iedere vakantie) de hoofden na van de kinderen in de 
groepen 1 t/m 8. De data van deze controles staan op de schoolkalender. Bij 
constatering van hoofdluis neemt de leerkracht contact op met de ouder(s). Wij 
verzoeken u hoofdluis van uw kind te melden,  zodat wij eventueel een extra 
controle kunnen doen. Op school zijn folders over de bestrijding van hoofdluis 
beschikbaar. Kammen met een luizenkam is de beste remedie. 

  

 

Jeugdgezondheidszorg 
Onze school werkt samen met het team Jeugdgezondheidszorg van de GGD 
Midden Brabant. Bij Centrum Jeugd en Gezin Tilburg (CJG) kunt u terecht voor 
alle vragen over opgroeien en opvoeden. Of het nou om een algemene  
informatievraag gaat of een ingewikkelder probleem. De medewerkers van CJG 
zorgen ervoor dat u antwoord krijgt of dat uw vraag op de juiste plek 
terechtkomt. CJG werkt met de principes van positief opvoeden. Vaak bent u 
met een paar kleine tips al  geholpen en kunt u zelf, op een positieve manier, 
verder aan de slag met uw kind. Klop dus gerust bij het CJG aan. In het CJG 
werken veel deskundigen van diverse  
organisaties samen om ouders en kinderen verder te helpen. Deze organisaties 
zijn ook vertegenwoordigd in het ondersteuningsteam van de school. 



  

  

FEBRUARI 2023 
  

ma di wo do vr za zo 
week 05  30 januari 3 januari 1 2 3 

 
Eind nationale voorlees-
dagen 

4 5 

week 06 6 
 
 
Finale drone cup 

7 
 
  

8 
Studiedag 

9 10 11 12 

week 07 13 14 
 
GMR 
 
 
  

15 16 17 
Carnavalsviering  

18 19 

Studiemiddag 

week 08  20 21  22 
 
CARNAVALSVAKANTIE 

23 24 25 26 

   

Afname cito M-toetsen 

 
   

Adviesgesprekken groep 8 



Kinderraad 
Op basisschool De Alm vinden we de stem van onze kinderen erg belangrijk. Om 
deze reden wordt er per jaar een kinderraad samengesteld met twee kinderen 
uit alle groepen vanaf groep 5. Zij vergaderen eens in de maand met juffrouw 
Karlijn. 

 

Kleding 
Zoals de meeste scholen hebben wij ook de afspraak dat petten binnen worden 
afgezet. 

 

Meegebrachte spullen van thuis (zoals mobieltjes)  
Kinderen brengen in principe geen spullen mee van thuis. School draagt 
hiervoor geen verantwoordelijkheid. Indien kinderen hun ouders moeten bellen 
kan dat via het telefoonnummer van de school: 013-5425377. Hetzelfde geldt 
voor iPads en andere spelcomputers. Het kan soms voorkomen dat kinderen hun 
mobiele telefoon mogen gebruiken bij de lessen (eigen risico). U wordt daar 
vooraf van op de hoogte gebracht. Als het, door omstandigheden, toch nodig is 
dat uw kind een mobiele telefoon op school nodig heeft, wordt deze bij 
aanvang van de schooldag bij de leerkracht afgegeven. Op het einde van de dag 
gaat de telefoon mee naar huis. 

 
Nieuwsbrief 
Wekelijks ontvangt u via de mail een nieuwsbrief. Deze wordt ook gedeeld via de 
app.  
 

 

Overblijven 
We starten dit jaar met een pilot bij het overblijven. Het overblijven wordt 
daardoor voor u als ouder een stuk goedkoper.  We gaan met een 
afkoopsysteem werken. U betaalt vooraf 30 euro per kind per schooljaar. Dit 
geld mag u voor 9 september 2022 overmaken naar:  

Basisschool De Alm 
Rabobank IBAN NL84 RABO 0125 8827 18 
Graag mét vermelding voor- en achternaam van uw kinderen en overblijfgeld 2022-
2023 
Een andere mogelijkheid is contant betalen óf met een tikkie.  

 

BELANGRIJK OM TE WETEN 
Heeft u voor 9 september niet betaald, dan mag uw kind alleen overblijven als 
u vooraf contant afrekent 
Dit is dan 1,50 euro per kind per keer.  
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 

 
 
 

MAART 2023 
  ma di wo do vr za zo 
week 09 27 februari 

 
Deze week  
luizencontrole 

28 februari 1 2 3 4 5 

week 10  6 7 8 9 10 11 12 

week 11 13 
 
Dramataal groep 7 

14 
 
 
 
GMR 

15 
Studiedag 

16 
 
Dramataal groep 8 

17 18 19 

week 12  20 21 22  23 
 
Lentefeest Xpect 
Primair 

24 25 26 

week 13 27 
Voorstelling 'Pippi 
Powerr' groep 7-8 
Ouderavond 
Dramataal groep 7-8 
19:00 - 20:30 uur 

28 29 
 
MR 

30 
  

31 1-apr 2-apr 

        

Tweede rapport + rapportgesprekken groepen 1 t/m 7 



De ouderbijdrage  
De wetgeving over de vrijwillige ouderbijdrage is per 1 augustus 2021 
aangescherpt. Als school mogen wij geen kinderen meer uitsluiten van extra 
activiteiten die de school aanbiedt als ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet 
kunnen of willen betalen. 

Wij hebben in samenspraak met andere Xpect-scholen in Tilburg Zuid besloten 
om jaarlijks geen vrijwillige ouderbijdrage meer te vragen. 

 

WAAR VRAGEN WIJ NOG WEL EEN APARTE BIJDRAGE VOOR? 
- Het overblijven 
- Schoolreis; in het jaar dat er een schoolreis plaatsvindt, vragen we om 

een aparte bijdrage hiervoor.  
- Schoolkamp; Wij vragen  de ouders een aparte bijdrage voor de kosten 

van het schoolkamp als hun kind in groep 8 zit. 
 
Ouderkamer 
Ouderbetrokkenheid is een belangrijke pijler op basisschool De Alm. Daarom is 
er op school een ouderkamer. Deze wordt gerund door Contour de Twern in 
samenspraak met ouders. Alle ouders van De Alm, maar ook van peutercrèche 
Kleine Woud zijn van harte welkom in de ouderkamer voor een kopje koffie of 
thee en een gezellig praatje met andere ouders. Het plan is om hier ook 
inhoudelijke momenten te plannen, bijvoorbeeld  kinder-EHBO, de bibliotheek 
of een expert over opvoedvragen.  Ook zullen er informatiemomenten plaats  
gaan vinden bij de opstart van de nieuwe peuter/kleuterthema’s. 
 

Ouderpanel 
Eens in de zes weken staat er een ouderpanel gepland. Kort gezegd is een 
ouderpanel een open gesprek tussen de schoolleiding en een groep ouders over 

de gang van zaken op school. Uit dit gesprek komen adviezen van de ouders 
voort, waarmee de school het onderwijs kan verbeteren. Vindt u het leuk om 
mee te praten over de gang van zaken op school, dan bent u van harte welkom 
 
 
Parkeren 
Er is geen begeleiding vanuit school bij het oversteken van de straten in de 
omgeving van de school. Wij verzoeken u het brengen met de auto zoveel 
mogelijk te beperken. Indien u met de auto komt, vragen wij u stapvoets te 
rijden en uw kind(eren) niet binnen de aangegeven schoolzone uit te laten 
stappen. Parkeren kan in de parkeervakken rondom de school. Het kan zijn dat 
u wat verder weg een leeg parkeervak vindt. Dat is altijd nog vele malen veiliger 
dan parkeren midden op de straat, de stoep en/of midden voor de ingang van 
de school.  
 

Pauzes 
In de ochtendpauze spelen de kinderen onder toezicht van hun eigen leerkracht 
een kwartier buiten.  

 

Rapporten 
Twee keer per jaar krijgt uw kind een rapport. U krijgt een papieren versie van 
het rapport mee naar huis. In een rapportmap verzamelen we de rapportages 
van de totale schoolloopbaan (groep 1 t/m 8). Het eindrapport wordt in de 
voorlaatste schoolweek van het schooljaar meegegeven. De rapportmap dient u 
weer in te leveren op school. Bij verlies, zijn hier kosten aan verbonden: € 8,50. 
Aan het einde van groep 8 mag de leerling de rapportmap houden.  

 



  

APRIL 2023 
  

ma di wo do vr za zo 
week 14  3 

Voorstelling 'De grote 5' 
groep 1-2-3 
 
Dramataal groep 7 en 
groep 8   

4  5 6 7 
Goede vrijdag 

8 9 
1e Paasdag 

week 15 10 
2e Paasdag 

11 
 
 
 
 
GMR 

12 13 14 
   
  

15 16  

week 16  17 
 
Dramataal groep 7 en 8 

18 19 20 21 
 
Koningsspelen 

22 23 

week 17 24 25 26 
 
MEIVAKANTIE 

27 
Koningsdag 

28 29 30 

    

Centrale eindtoets groep 8 



Rookvrije school 
Op school geldt een rookverbod voor ouders, leerkrachten, vrijwilligers, stagiaires en bezoekers van de school. In het bijzijn van kinderen wordt niet gerookt. Dus ook 
niet op de speelplaats en tijdens de begeleiding van kinderen bij excursies en uitstapjes. We hopen  dat u ook niet bij de poorten wilt roken.  

 

Schone omgeving 
Een van de Almtoppers is dat we zorgen voor elkaars spullen. Daar hoort volgens ons ook een schone schoolomgeving bij. 
 Daarom gaan de groepen 4 t/m 8 om de beurt op vrijdagmiddag afval prikken in de wijk. Samen zorgen we voor een schoner Groenewoud !  
 

Schoolspullen 
Alle kinderen krijgen van school alle materialen die ze nodig hebben om te kunnen werken op school. Denk aan boeken en schriften, een etui, een pen, potlood, 
kleurpotloden,  een wisbordje, oordopjes om aan de laptop te kunnen werken. Wanneer deze op zijn, wordt er gezorgd voor een nieuwe. Hiernaast hanteren we 
de afspraak: slopen=kopen. Het is niet nodig om spullen vanuit  huis  mee te 
nemen
 

Schooltijden  
In verband met de effectieve lestijd werken wij alleen op maandag en vrijdag 

met een inloop voor ouders voor groep 1 t/m 3. Deze inlooptijd is van 
08.20-08.30 uur. U dient vóór 08.30 uur afscheid te nemen van uw 

kind(eren), zodat wij om 08.30 uur met de les kunnen beginnen. 
 
Schoolverzekeringen 
Stichting Xpect Primair heeft voor haar scholen een ongevallenverzekering afgesloten die onder schooltijd geldt voor kinderen en per-
soneel en voor naschoolse evenementen in schoolverband. Daarnaast heeft Stichting Xpect Primair een schoolaansprakelijkheidsverzeke-

ring afgesloten. Deze verzekering dekt de  aansprakelijkheid van het bestuur zelf, het personeel, ouders/verzorgers of anderen die op 
verzoek van de school ondersteunende taken onder verantwoordelijkheid van een personeelslid verrichten. Sinds kort geldt voor ouders 

van kinderen tot 14 jaar een risicoaansprakelijkheid. Dat wil zeggen dat de ouders verantwoordelijk zijn voor de schade die door hun kind aan 
andere kinderen, schooleigendommen, etc. wordt toegebracht. Ouders/verzorgers dienen zelf te zorgen voor een verzekering tegen de  gevol-

gen van wettelijke aansprakelijkheid van de ouders/verzorgers en hun kind(eren). 

Ma, di, do, vr 08:30 – 12:00 uur 
12:00 – 13:00 uur middagpauze 
13:00 – 15:00 uur 

Woensdag  08:30 – 12:15 uur 
 



 
 

 
 

MEI 2023 
  ma di wo do vr za zo 
week 18 1  2 3 

 
MEIVAKANTIE 

4 
Dodenherdenking 

5 
Bevrijdingsdag 

6 7 

week 19 8 
 
Deze week  
luizencontrole 

9 10 
Studiedag 

11 12 13 14 

week 20 15 16 
 
 
 
 
GMR 

17 
 
MR 

18 
Hemelvaart 

19 
Vrije dag 

20 21 

week 21  22 23 24 25 
  

26 27 28 
1e Pinksterdag 

week 22 29 
2e Pinksterdag 

30 31-mei 1 juni 
 
 
  

2 juni 3 juni 4 juni 

   

Kamp groep 8 



Stichting Leergeld 
De Stichting Leergeld helpt gezinnen met een laag besteedbaar inkomen bij het 
betalen van de ouderbijdrage en het schoolreisje of schoolkamp. Ook voor 
zwemles, lidmaatschap van een sportvereniging of muziekles, voor kinderen van 
4 – 18 jaar, kunt u een aanvraag doen bij Stichting Leergeld. Op de website van 
Stichting Leergeld ziet u of u in aanmerking kunt komen voor hulp.  
Meer informatie: www.leergeld.nl/tilburg  
 
Traktaties 
Wij zetten kinderen die jarig zijn flink in het zonnetje. Wij geven de voorkeur aan 
een gezonde traktatie. Op www.gezondtrakteren.nl staan allerlei voorbeelden 
van traktaties die gezond en niet te groot zijn. Ongezonde traktaties worden op 
het eind van de dag uitgedeeld zodat de kinderen deze mee naar huis kunnen 
nemen.  
Bij uitjes, sportdagen en andere activiteiten willen we kinderen meegeven dat 
lekker, gezellig en gezond prima samengaan. Wij hebben daarom ook bij dit soort 
dagen het streven dat kinderen geen snoep en frisdrank mogen meenemen. 
Natuurlijk zorgt de school dan wel eens voor een ijsje of een drankje. Als we het 
hele jaar gezond kiezen, is af en toe samen genieten van iets extra’s geen 
probleem.  

 

Verlofregeling 
Volgens de leerplichtwet mogen wij alleen onder ‘gewichtige omstandigheden’ 
verlof geven voor afwezigheid van leerplichtige kinderen (vanaf 5 jaar) voor 
maximaal 10 schooldagen per jaar. Het gaat dan bijvoorbeeld om verlof voor 
het bijwonen van een huwelijk, jubileum of begrafenis van naaste familieleden. 
Wij mogen alleen extra vakantiedagen geven, als uit een werkgeversverklaring 
blijkt dat ouders niet twee aaneengesloten weken op vakantie kunnen. U kunt 
verlof via de schoolapp of via een formulier aanvragen bij de directeur. 

Uitgebreide informatie over de verlofregeling vindt u in het ‘Ouder-deel’ van 
onze schoolgids. 

 

Vakanties en vrije dagen schooljaar 2021-2022 

Herfstvakantie 24 t/m 28 oktober 2022 
Kerstvakantie 26 december 2022  t/m 6 januari 2023 
Voorjaarsvakantie 20 t/m 24 februari 2023 
Tweede paasdag 10 april 2023 
Meivakantie 24 april t/m 5 mei 2023 
Hemelvaart 18 en 19 mei 2023 
Tweede pinksterdag 29 mei 2023 
Juniweek 19 t/m 23 juni 2023 

 
STUDIEDAGEN 
Woensdagochtend 21 september 2022 
Woensdagochtend 5 oktober 2022 
Woensdagochtend 2 november 2022 
Woensdagochtend 30 november 2022 
Woensdagochtend 8 februari 2023 
Woensdagochtend 15 maart 2023 

    Woensdagochtend 10 mei 2023 
 

STUDIEMIDDAGEN (KINDEREN ZIJN VANAF 12.00 UUR VRIJ) 
Vrijdagmiddag 23 december 2022 (voor de Kerstvakantie) 
Vrijdagmiddag 17 februari 2023 (voor de carnavalsvakantie) 
Vrijdagmiddag 14 juli  2023 (voor de zomervakantie) 



  

JUNI 2023 
  

ma di wo do vr za zo 
week 23  5 6 7 

JINC  bliksemstage 
groep 8  

8 9 10 11 

week 24 12 13 
 
GMR  

14 15 16 17 18 

week 25  19 20 21 
 
VRIJE JUNIWEEK 

22 23 24 25 

week 26  26 

Deze week  
luizencontrole 

27  28 
 
JINC bliksemstage  
groep 8 
 
MR 

29 30 1 juli 2 juli 

       

       

Afname Cito E-toetsen groep 1 t/m 7 

Afname Cito E-toetsen groep 1 t/m 7 



Vervanging groepsleerkracht 
Bij afwezigheid van een groepsleerkracht door ziekte of verlof, proberen wij 
hem of haar in eerste instantie te vervangen door een invaller. Wij hebben op 
onze school (voor dinsdag en donderdag) een leerkracht vrij geroosterd van 
groepstaken om dit op te kunnen vangen. Daarnaast heeft ons bestuur 
daarvoor een vervangerspool ingericht. Als er geen invaller beschikbaar is, 
zoeken wij intern een oplossing. Zo’n oplossing kan bijvoorbeeld het verdelen 
van kinderen over andere groepen zijn of het inzetten van een stagiair. In het 
uiterste geval krijgt een groep een dag of dagdeel vrij.  

 

Vervoer bij excursies 
Bij vervoer van onze kinderen is de Wegenverkeerswet uitgangspunt. 
Wetgeving: Alle kinderen tot 1,35 meter mogen alleen in een auto vervoerd 
worden als zij in een goedgekeurd autostoeltje zitten. 

Uitzondering vervoer in andere auto; anders dan de eigen 
(pleeg)ouder/verzorger; als kinderen incidenteel in andermans auto meerijden, 
dan mogen kinderen ouder dan 3 jaar zonder autostoeltje of zitverhoger 
vervoerd worden. In deze gevallen geldt:  
- Kinderen mogen alleen achter in de auto in de gordels vervoerd worden 
- De aanwezige autostoeltjes en/of zitverhogers moeten wel gebruikt worden. 

Uitzondering busvervoer 
Wettelijk is het dragen van een gordel in een touringcar verplicht, als deze 
aanwezig zijn. In oudere touringcars waar ze niet in zitten (van voor 1995), 
hoef je ook geen gordel om. Het toegestane aantal passagiers staat vermeld op 
de vergunning die in de touringcar aanwezig moet zijn, en is bepaald door het 
aantal zitplaatsen. Iedereen ouder dan 3 jaar, moet een eigen zitplaats hebben, 
zitplaatsen mogen niet gedeeld worden. Kinderen onder de 4 jaar mogen "los" 
of bij iemand op schoot vervoerd worden, zij mogen de gordel niet delen.  

Ziek op school 
Als een kind op school ziek wordt, bellen we de ouders/verzorgers van het kind 
met de vraag of zij het kind op school op kunnen komen halen. Als we geen 
gehoor krijgen, blijft het kind op school. Mocht uw kind medicijnen nodig 
hebben, dan vragen we u om daarvoor een verklaring in te vullen. Als het kind 
zodanig ziek wordt dat verzorging nodig is, nemen we contact op met de 
huisarts.  
 

Schoolapp van Basisschool De Alm 
Als u in het bezit bent van een smartphone, dan is het handig als u de schoolapp 
installeert. Deze is beschikbaar voor IOS en voor Android en is gratis te 
downloaden (zoek op BasisschoolApp). Het is een handige app waarmee wij u 
snel en makkelijk kunnen informeren. In de schoolapp vindt u nieuwsberichten, 
nieuws, het team, contactinformatie,  de jaarkalender, het vakantierooster, 
foto’s van activiteiten, afwezig melden, verlof aanvragen, wijziging persoonlijke 
gegevens, MR/OR, de groepen, bibliotheek, handige links, gesprek plannen en 
veel gestelde vragen.  

 
 



  
 

JULI 2023 
  ma di wo do vr za zo 
week 27 3 4 5 

JINC bliksemstage 
groep 7 
 
Derde rapport  

6 
 
Voetbalwedstrijd 
leerkrachten tegen 
groep 8  

7 
  

8 9 

week 28 10 11 
 
Musical groep 8 19:00 
GMR 

12 13 
 
Uitzwaaien groep 8 

14 
Groep 8 vrij 

15 16 

Start zomervakantie 

week 29 17  18 19 
ZOMERVAKANTIE  
T/M 25 AUGUSTUS 

20 21 22 23 

week 30 24 25 26 27 28 29 30 

week 31 31 1 augustus 2 augustus 
  

3 augustus 4 augustus 5 augustus 6 augustus 

 



  

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


