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Eindhoven, juli 2022 

Beste ouders/verzorgers, 
 
Alweer de 2e keer dit jaar een info bulletin. 
We willen jullie informeren over de laatste schoolweken en ook een terugblik geven van alle activiteiten die 
zijn uitgevoerd. Daarnaast geven we de nodige informatie over het nieuwe schooljaar 2022-2023, onder 
andere de formatie, het voorstellen van nieuwe collega’s en informatie vanuit de MR en OR.  
 
Team Fellenoord 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

AGENDA LAATSTE SCHOOLWEKEN 

• MR-vergadering: 4 juli 2022. 

• Kamp groep 8: woensdag 6 tot en met vrijdag 8 juli 2022. 

• Rapport: donderdag 7 juli 2022. 

• Oudergesprekken groep 7, week 28. 

• Facultatief oudergesprekken groep 1-6, week 28. 

• Schoolreisje: maandag 18 juli 2022. 

• Ouder bedankochtend: 19 juli 2022. 

• Afscheidsavond en musical groep 8: dinsdag 19 juli 2022. 

• Doorschuifmoment: woensdag 20 juli 2022. 

• Uitglijden groep 8: woensdag 20 juli 2022. 

• Speeltuin: donderdag 21 juli. 

• Laatste schooldag: vrijdag 22 juli 2022, school is om 12.15 uur uit. 

• Eerste schooldag: maandag 5 september 2022. 
 

 
Oudergesprekken:  
Uw kind heeft het 2e rapport ontvangen. Bij dit rapport zijn er facultatieve oudergesprekken. Dat wil zeggen 
dat deze gesprekken niet vast staan, maar op zowel uw initiatief,  als op het initiatief van de leerkracht 
gepland kunnen worden.  
 
De ouders en leerlingen van de groepen 7 worden wel allemaal uitgenodigd voor een adviesgesprek. Hierin 
ontvangen zij het voorlopig advies richting het Voortgezet Onderwijs. U krijgt via de mail een bericht om u in 
te schrijven voor een oudergesprek, dit verloopt via de schoolapp. 
 
Schoolreisje: 
De groepen 1-2 gaan naar De Hooiberg, de groepen 3-4-5 gaan naar Toverland en de groepen 6-7-8 gaan naar 
Bobbejaanland. U ontvangt hierover later nog aanvullende informatie.  
 



 
 

 

Doorschuifmoment: 
De kinderen van groep 1-7 gaan kennismaken met de nieuwe juf/meester. Dit moment duurt van 8.30-10.00 
uur. Ook alle nieuwe kinderen die in de zomervakantie 4 jaar worden, zullen een uitnodiging ontvangen.  
 
Laatste schooldag is vrijdag 22 juli 2021. De school is om 12.15 uur uit. Namens Team Fellenoord wil ik 
iedereen een hele fijne zomervakantie toewensen en we zien elkaar in het nieuwe schooljaar, op maandag 5 
september 2022.  
 
 

OUDER ENQUETE – KOERSKAART SKPO 
Afgelopen januari / februari 2022 hebben we u uitgenodigd om een vragenlijst in te vullen. In totaal hebben 
63 van de 105 gezinnen de vragenlijst ingevuld, een respons van 60%. Hier zijn we als school heel trots op, 
dank u wel! 
 
Als school werken we steeds aan het best mogelijke onderwijs voor uw kind(eren). We hebben afspraken 
gemaakt over waar we ons in willen ontwikkelen, zoals kansen voor ieder kind, uitdagend onderwijs, 
wereldburgerschap en duurzaamheid.  
 
Naast de ouders hebben ook alle leerlingen van groep 5-8 en alle medewerkers van Fellenoord een vragenlijst 
ingevuld. Hieronder ziet u de resultaten van de verschillende vragenlijsten. De vragen zijn gesteld op een 4-
puntschaal. De resultaten zijn besproken met het team en de MR en aandachtspunten worden meegenomen 
in de schoolontwikkeling voor 2022-2023. De volledige uitslagen liggen ter inzage bij de directie.  
 
Resultaten ouders Fellenoord 

 

 
  



 
 

 

Resultaten medewerkers Fellenoord 
 

 
 
 
Resultaten leerlingen groep 5-8 Fellenoord 
 

 



 
 

 

SCHOOL T-SHIRTS 
We hebben als school T-shirts aangeschaft zodat we deze kunnen gebruiken bij het 
schoolreisje of bij andere activiteiten. De T-shirts zijn zowel voor de leerkrachten als 
voor de kinderen uit de midden- en bovenbouw.  
Tijdens de activiteit worden de T-shirts aan de kinderen uitgedeeld en worden 
ongewassen teruggegeven aan  school.  
 

 

NIEUW SCHOOLJAAR 2022-2023 

 

Schooltijden 
De schooltijden zijn op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.30–14.30 uur. Op woensdag is het van 
8.30-12.15 uur.  
 
Vanaf 8.00 uur gaat de poort open, zodat kinderen en ouders op het schoolplein terecht kunnen. Om 8.20 uur 
gaan de voordeur- en achterdeur open, zo kunnen de kinderen rustig naar binnen gaan. De kinderen uit groep 
1-2 worden buiten op het schoolplein opgehaald bij het speeltoestel / muur gymzaal.  
Vanaf 8.25 uur zijn de leerkrachten van groep 3-8 aanwezig in de klas.  
De 1e bel gaat om 8.25 uur en om 8.30 uur de 2e bel, zodat de lessen van start gaan.  Vanuit school staan er 
altijd mensen op het schoolplein en bij de voordeur.  
 
Inloop groepen 1-2 en tijdelijk voor groep 3 
Vanaf het nieuwe schooljaar gaan we werken met vaste inloopmomenten voor de groepen 1/2 en tot aan de 
herfstvakantie voor groep 3. De ruimte in de gang is te smal om alle ouders welkom te heten. De inloop houdt 
in dat u in deze tijd samen met uw kind naar de klas kunt om hem/haar weg te brengen. Tijdens deze inloop 
heeft u de mogelijkheid informatie door te geven aan de leerkracht, het werk van uw kind te bekijken, 
eventueel even andere ouders en kinderen te ontmoeten en afscheid te nemen van uw kind.  
Op de dagen dat uw kind geen inloop heeft, dan komt de desbetreffende leerkracht om 8.20 uur naar buiten 
om uw kind op te halen. 
 
De inloopmomenten zijn vanaf de start schooljaar als volgt: 

• Maandag: groep 1/2A. 

• Dinsdag: groep 1/2B. 

• Woensdag: groep 1/2A. 

• Donderdag: groep 1/2B. 

• Vrijdag: groep 3 (tot aan de herfstvakantie) 
Na de herfstvakantie komt dit te vervallen voor groep 3. 
 
Einde schooldag 
Aan het einde van de schooldag worden de kinderen van groepen 1-4 door de leerkracht naar buiten gebracht.  
Vanaf groep 5 en hoger, mogen de kinderen zelfstandig naar buiten.  



 
 

 

De kinderen die naar de buitenschoolse opvang gaan, worden binnen op een vaste plek opgewacht door 
Korein. 
Vanaf 14.20 uur zal de poort open zijn, zodat u uw kinderen op het schoolplein kunt ophalen.  
De verzamelplekken voor de groepen 1-4 zijn als volgt: 

• Groep 1/2A en groep 1/2B: speeltoestel / muur gymzaal. 

• Groep 3 en groep 4: blauwe voetbalveldje. 
 
Leerkracht spreken 
Als u de leerkracht wilt spreken dan kan dit bij voorkeur per mail, app of telefoon. Korte, dringende 
boodschappen kunt u ook op een briefje schrijven voor de leerkracht en meegeven aan het kind.  
 
 

FELLOWS & FRIENDS – NASCHOOLS AANBOD 
De voorbereidingen voor het nieuwe schooljaar zijn in volle gang. De kinderen krijgen voor de zomervakantie 
nog een uitnodiging met hierin het programma van periode 1. Omdat het naschoolse al meteen in de 2e 
schoolweek van start zal gaan, gaan we de inschrijving ook iets naar voren halen. In de laatste vakantieweek 
kunt u vanaf donderdag 1 september 2022 uw kind(eren) aanmelden voor het naschoolse. Uiteraard zullen we 
u hier tegen die tijd nog aan herinneren.  
Naschools programma periode 1 is van maandag 12 september tot en met vrijdag 21 oktober 2022. Mocht u 

vragen hierover hebben dan kunt u mailen naar denaschoolse-fellenoord@skpo.nl. 
 
Kosten: 
De kosten zijn €2,- per dag, voor de hele periode €12,-. Hiervoor krijgt uw kind 2 activiteiten aangeboden. 
Voorbeeld: u kind doet mee op dinsdag en donderdag, dan is de eigen bijdrage in totaal €24,- voor 
desbetreffende periode.  
 
Betaling kan via bank NL 69 RABO 03 56 093 476 ten name van S.K.P.O. NSO Fellenoord. Bij betaling graag de 
naam van het kind + groep + periode erbij vermelden. Graag het totale bedrag voor desbetreffende periode in 
één keer overmaken. Vanaf het nieuwe schooljaar kunt u, bij Carmen, 0ok met behulp van een QR-code 
betalen.  
Mocht u gebruik willen maken van Stichting Leergeld, dan kunt bij Yvonne (administratie) of Carmen een 
formulier halen. 
 
 

NIEUWS VAN DE AC (ACTIVITEITENCOMMISSIE) 
De Activiteitencommissie (Ouderraad) is op zoek naar nieuwe leden. Vanaf komend schooljaar zijn er nog 2 
ouders over voor de AC. De Activiteitencommissie organiseert, samen met medewerkers van school, diverse 
feesten zoals Sint, Kerst, Carnaval en Pasen of het meehelpen bij activiteiten zoals de fotograaf. 
 
Na dit schooljaar nemen we afscheid van Sultan (moeder Efsa groep 8) en Patricia (moeder Maaike groep 7). 
Namens het team wil ik beide ouders bedanken voor hun inzet, het meedenken en meehelpen bij diverse 
activiteiten.  
 

mailto:denaschoolse-fellenoord@skpo.nl


 
 

 

Als het u ook leuk lijkt om mee te denken en te helpen bij verschillende activiteiten, dan kunt u dit aangeven 
bij één van de ouders: Dannii (moeder Talya groep 5 en Tamer groep 1/2), Madiha (moeder Aya groep 6 en 
Ayman groep 1/2) of anders even mailen/bellen naar Carmen van Krevel, 040-2432289, 

c.vankrevel@skpo.nl.  
 
 

FORMATIE EN GROEPEN 2022-2023 
Vanaf komend schooljaar gaan we starten met 8 groepen: twee groepen 1/2 en een groep 3, 4, 5, 6, 7 en 8. 
Het aantal kinderen per groep ligt op dit moment tussen de 13-21 kinderen, hierdoor is er ook veel ruimte om 
nieuwe toekomstige kinderen te verwelkomen.  
 
In de formatie zijn wat wijzigingen. Juf Michelle gaat volgend schooljaar naar basisschool De Talisman, juf 
Leandra gaat als Intern Begeleider groep 1-4 werken op bs Floralaan.   
Daarnaast kunnen we ook een aantal nieuwe collega’s verwelkomen, sommigen zijn al bekend op Fellenoord. 
Gedurende het schooljaar zullen ook enkele leerkrachten tijdelijk afwezig zijn omdat ze een kindje 
verwachten. Het gaat dan om juf Nina, juf Renée en juf Iris. In november komt juf Anouk terug van 
zwangerschapsverlof.  
 
Afscheid…. 
Beste ouders van Fellenoord,  
Met veel plezier heb ik de afgelopen jaren op Fellenoord gewerkt. Toch zal ik na de zomervakantie op een 
andere school aan het werk gaan als intern begeleider. Ik heb een hele fijne tijd gehad met jullie kinderen en 
vond de samenwerking met u allemaal heel erg prettig. Ik wens jullie alle goeds en wie weet tot ziens!   

Groetjes, Leandra  
 
Mijn naam is Michelle Weterings, ik heb afgelopen 2 schooljaren gewerkt op basisschool Fellenoord als 
gymdocente. Helaas ga ik jullie verlaten, volgend schooljaar ga ik een nieuwe uitdaging aan binnen SKPO. Heel 
erg bedankt voor de mooie tijd waarin ik veel heb mogen ervaren en daarom ook veel heb mogen leren. 
Groetjes, Michelle 
 
Even voorstellen….. 

Hallo! 
Ik ben Nina de Wit en ik woon in Eindhoven met mijn vriend en zoontje Zef van 3 jaar. 
De afgelopen 10 jaar heb ik als juf op een andere basisschool gewerkt en ik merkte 
dat ik behoefte had aan een nieuwe uitdaging. Na de zomervakantie ga ik daarom bij 
jullie op school starten als leerkracht van groep 4. Ik heb er enorm veel zin in! 
Mochten jullie in het nieuwe schooljaar nog vragen en/of opmerkingen hebben, voel 
je dan vooral welkom om even binnen te lopen. 
Veel succes nog in deze laatste maanden en alvast een fijne zomervakantie. 
We zien elkaar in het nieuwe schooljaar! 
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Hallo allemaal, Mijn naam is Anne Erkelens en ik ben 19 jaar oud. Dit jaar heb ik de 
opleiding tot onderwijsassistente succesvol afgerond. Sommigen kennen mij misschien 
al van de afgelopen twee jaar stage die ik heb gelopen in groep 5 en groep 8. Volgend 
jaar ga ik de deeltijd lerarenopleiding pabo volgen op Fontys hogeschool in Eindhoven. 
Tijdens deze opleiding krijg ik de kans om hier 3 dagen te blijven werken als 
onderwijsassistente en de overige dag naar school te gaan met nog een stagedag 
elders. Hier kijk ik enorm naar uit en jullie zullen mij dan ook regelmatig tegenkomen 
op school. Via deze weg kan ik bijdragen aan de ontwikkeling van uw kind en daar ben 
ik trots op. Groetjes Anne 

 
Beste ouders/verzorgers van Kindcentrum Fellenoord, 
Ik ben Zeliha Gulgun-Aydin, geboren en getogen in Eindhoven. Mijn ouders zijn  
afkomstig uit Turkije. Ik kom uit een gezin met 2 broers.  
In 2019 ben ik getrouwd en heb een dochtertje van 5 maanden oud.  
Momenteel werk ik drie dagen in het onderwijs en heb inmiddels 13 jaar ervaring. De 
scholen waar ik de meeste ervaring heb zijn basisschool de Wereldwijzer en basisschool  
Beppino Sarto in Eindhoven. 
In mijn vrije tijd breng ik veel door met mijn familie en vrienden. 
Ik houd van lezen, sporten, dansen en gezelschap houden. Mijn grootste droom was 
juf en mama worden. Mijn droom is uitgekomen en hier geniet ik heel erg van.  
Een echte doorzetter; al zeg ik het zelf!  
Komend schooljaar zal ik een aantal dagen per week op Kindcentrum Fellenoord in de  
bovenbouw werkzaam zijn. Ik kijk er nu al naar uit.  
 
Beste ouders/verzorgers en leerlingen, 
Mijn naam is Roel Korfage en ik ga na de zomervakantie starten in groep 6. 

Ik heb 9 jaar les gegeven aan groep 7 en 8 op basisschool de Schelp. Na al die jaren 
vond ik het leuk om iets anders te gaan doen en daarom ben ik in de 
vervangerspool gegaan. Ik heb het afgelopen jaar veel verschillende scholen 
gezien, waaronder Kindcentrum Fellenoord. Na de kerstvakantie heb ik hier 
tijdelijk les gegeven aan groep 5, dus de kinderen kennen mij al. Ik heb deze tijd als 
zeer prettige ervaren en daarom heb ik nu bewust gekozen om op jullie fijne 
school te komen werken.  
Ik vind het belangrijk dat kinderen met plezier naar school komen en zichzelf 
kunnen zijn. Hier heb ik in de klas ook veel aandacht voor.  

Naast het lessgeven vind ik het leuk om te tennissen, te klussen in huis en tuin en om naar de voetbal te gaan. 
Verder ben ik getrouwd en ik heb 3 kinderen.  
Ik kijk er naar uit om weer te starten op Kindcentrum Fellenoord.  



 
 

 

Beste ouders/verzorgers, 
Mijn naam is Maud Verstappen en ik ben 22 jaar oud. Jullie kennen mij 
misschien al vanuit de naschoolse activiteiten en vanuit de periode dat ik stage 
heb gelopen op Fellenoord. Na mijn stage ben ik niet meer weg geweest en ben 
ik als vrijwilliger blijven helpen bij het organiseren van de naschoolse 
activiteiten.  
Dit doe ik nog steeds, maar daarbuiten ga ik werken als leerkracht bij jullie op 
school. Ik zal werkzaam zijn op de donderdag en vrijdag in groep 4.  
Ik kijk ernaar uit om bij jullie op school werkzaam te mogen zijn.  
Groetjes, juf Maud  
 
 

Middels deze weg wil ik me graag aan jullie voorstellen. Mijn naam is Teun 
Latijnhouwers, 38 jaar oud en woonachtig in Sint Oedenrode. Mijn hobby’s zijn 
sporten (met name voetbal en padel), sport kijken, spelletjes spelen, tijd doorbrengen 
met vrienden, en ik breng uiteraard erg graag tijd door met mijn dochter van twee jaar 
oud. Daarnaast ga ik ook graag op vakantie.  
Ik ben in 2011 afgestudeerd aan de Fontys Sporthogeschool in Tilburg, en heb 
sindsdien op verschillende scholen ervaring op mogen doen in zowel het VO als het 
PO. De laatste 6,5 jaar heb ik op een basisschool in Helmond gewerkt. Op Fellenoord 
krijg ik de kans om me naast docent lichamelijke opvoeding, ook als groepsleerkracht 
te gaan ontwikkelen. Zodoende ga ik twee tot drie dagen bewegingsonderwijs 
verzorgen, en ben ik een dag werkzaam in de klas. Ik kijk erg uit naar deze nieuwe 
uitdaging en heb veel zin in het nieuwe schooljaar! 

 
 

  



 
 

 

Formatie 2022-2023 

Groep Leerkracht(en) 
 

1/2A Vervanger vanaf start schooljaar t/m november 2022. 
Vanaf november 2022: Anouk (wo-do-vrij)  
 

1/2B Kim (ma-di-wo) & Anita (do-vrij) 
 

3 Otte (fulltime) 
 

4 Nina (ma-di-wo) 
Maud (do-vrij) 
  

5 Iris (fulltime) 
 

6 Roel (ma-di-do-vrij) 
Maud (wo) 
 

7 Dick (ma-wo-do-vrij) & Zeliha (di) 
 

8 Bert (ma-di-do-vrij) & Dionne (wo), vanaf januari Zeliha (wo) 
 

Ondersteuning 
 
 
 
 
Zij-instroomtraject 

Marjo (ma-di-do-vrij) 
Zeliha (ma) 
Dionne (di-wo) 
Anne (wo-do-vrij) 
 
Teun (do-vrij) 
 

Vakleerkracht LO Teun (di-wo  
 

Administratie Yvonne (wo) 
 

Conciërge Richard (ma-di ochtend-wo-do-vrij ochtend) 
 

Naschoolse activiteiten Bert & Diana (teamleider Korein) 
 

Intern begeleider Renée (groep 1-8) 
 

Directeur Carmen (fulltime - vrijdag thuiswerkdag) 
 

 
 
  



 
 

 

Vakantierooster en studiedagen 2022-2023  
Hieronder vindt u het vakantierooster voor het nieuwe schooljaar 2022-2023. Deze is besproken met de MR 
en het team. Wilt u hiermee rekening houden met het plannen van uw vakantie? Alvast dank! 
  
Herfstvakantie  maandag 24-10-2022 t/m vrijdag 28-10-2022 
Kerstvakantie  maandag 26-12-2022  t/m vrijdag 06-01-2023 
Voorjaarsvakantie maandag 20-02-2023  t/m vrijdag 24-02-2023 
2e Paasdag  maandag 10-04-2023 
Meivakantie  maandag 24-04-2023 t/m vrijdag 05-05-2023 
Hemelvaart  donderdag 18-05-2023 en vrijdag 19-05-2023 
2e Pinksterdag  maandag 29-05-2023 
Zomervakantie  maandag 17-07-2023 t/m vrijdag 25-08-2023 
 
Studiedag:  
woensdag 5 oktober 2022 

dinsdag 6 december 2022 

vrijdag 21 april 2023 

maandag 26 juni 2023 

 

School uit om 12.15 uur: 

maandag 5 december 2022 

vrijdag 23 december 2022 

vrijdag 17 februari 2023 

vrijdag 14 juli 2023 

 


