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Geachte   ouder(s)   /   verzorger(s),  

 

 

 

Hierbij   ontvangt   u   de   informatiegids   voor   het   schooljaar   2020-2021.  

 

Om   direct   bij   de   start   van   het   schooljaar   2020/2021   goed   geïnformeerd   te   zijn   over   de   items   die  

jaarlijks   wijzigen,   zoals   roosters,   vakanties,   uitstroomgegevens   en   e-mailadressen,   verschijnt   deze  

digitale   versie   van   de   informatiegids.  

 

Uitgebreide   informatie   over   onze   visie   en   missie,   het   onderwijs,   de   organisatie   etc.,   zaken   die   niet  

jaarlijks   wijzigen,   vindt   u   in   de   schoolgids.   Deze   schoolgids   is   in   digitale   vorm   te   vinden   op  

www.scholenopdekaart.nl    (zoek   naar   basisschool   De   Sprongh   op   naam   of   postcode,   klik   op   de   naam  

van   onze   school   en   vervolgens   download   hier   onze   schoolgids).   

 

Mochten   er   zich   in   de   loop   van   het   nieuwe   schooljaar   wijzigingen   voordoen,   dan   kunt   u   deze   lezen   in  

de   ouderapp   en   de   kalender   die   wordt   gepubliceerd   op   de   website.   Verder   gebruiken   wij   de  

ouderapp,   onze   website   en   Facebook   om   berichten   en   foto’s   van   activiteiten   in   en   om   de   klas   te  

delen   met   u.  

 

Voor   vragen   kunt   u   altijd   terecht   bij   ondergetekende   of   de   leerkrachten.   

 

 

Wij   wensen   u   en   uw   gezin   een   fijne   vakantie   toe   en   zien   alle   kinderen   heel   graag   weer   terug   op  

school   op   maandag   24   augustus   2020.  

 

 

Met   vriendelijke   groet,  

 

Antwan   van   Summeren  

Directeur  
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BESTUUR   VAN   DE   STICHTING   VOOR   KATHOLIEK   ONDERWIJS   SINT-OEDENRODE  

 

SKOSO,   onderscheidend   in   onderwijs  

U   vindt   het   waarschijnlijk   vanzelfsprekend   dat   de   leerkrachten   op   de   school   van   uw   kind   op   de  

hoogte   zijn   van   de   laatste   ontwikkelingen   op   het   gebied   van   onderwijs.   En   dat   zij   regelmatig   diverse  

bijscholingen   volgen   om   hun   kennis   en   kunde   op   peil   te   houden.   Maar   ook   dat   ze   intensief  

samenwerken   en   kennis   uitwisselen   met   leerkrachten   van   andere   katholieke   scholen   in  

Sint-Oedenrode.   Maar   wist   u   dat   bovenstaande   met   name   mogelijk   wordt   gemaakt   door   SKOSO?  

De   Stichting   voor   Katholiek   Onderwijs   Sint-Oedenrode   (SKOSO)   is   een   professionele   organisatie,   die  

zich   ten   doel   stelt   om   op   haar   basisscholen   op   geïnspireerde   wijze   onderwijs   te   verzorgen   om  

daarmee   de   totale   ontwikkeling   van   kinderen   te   bevorderen.   Hierbij   gaan   we   uit   van   de   talenten   en  

mogelijkheden   van   ieder   kind.   Vanuit   onze   katholieke   identiteit   willen   we   een   veilige   en   respectvolle  

leeromgeving   creëren,   waarin   kinderen,   ouders   en   medewerkers   zich   betrokken   en   gewaardeerd  

voelen.   We   vinden   het   belangrijk   dat   kinderen   op   deze   wijze   kunnen   uitgroeien   tot   actieve   burgers   in  

een   democratische   maatschappij   die   volop   in   beweging   is.   

 

De   scholen   van   SKOSO  

De   school   van   uw   kind   is   aangesloten   bij   SKOSO,   Stichting   voor   Katholiek   Onderwijs   Sint-Oedenrode.  

Deze   stichting   vormt   het   bevoegd   gezag   dat   verantwoordelijk   is   voor   het   basisonderwijs   op   de   zeven  

katholieke   basisscholen   in   Sint-Oedenrode.   Onder   de   stichting   vallen   de   volgende   basisscholen:  

-   Odaschool   voor   basisonderwijs  

-   Basisschool   Eerschot  

-   Basisschool   Dommelrode  

-   Basisschool   Kienehoef  

-   Basisschool   Franciscus   (Boskant)  

-   Basisschool   De   Sprongh   (Olland)  

-   Basisschool   St.   Antonius   van   Padua   (Nijnsel)  

 

Samen   sterk  

Momenteel   telt   SKOSO   ongeveer   1250   leerlingen   en   120   personeelsleden.   Door   samenwerking   op  

bovenschools   niveau   ondersteunen   en   versterken   de   scholen   elkaar.   Deze   samenwerking   heeft  

betrekking   op   een   aantal   aspecten   zoals   personeel,   financiën,   huisvesting,   kwaliteitszorg,  

onderwijskundig   identiteit   en   ICT-beleid.  

 

Het   bestuur  

SKOSO   heeft   een   eenhoofdige   Raad   van   Bestuur,   die   bestaat   uit   de   directeur-bestuurder,   de   heer   

P.   Meessen,   die   ondersteund   wordt   door   een   directiesecretaresse   en   enkele   bovenschoolse  

staf-medewerkers   en   coördinatoren.  

De   directeur-bestuurder   vormt   het   bevoegd   gezag   van   de   zeven   basisscholen.  

Op   schoolniveau   is   de   directeur   verantwoordelijk   voor   de   gang   van   zaken.   

 

Adres   Skoso   kantoor:   

Borchmolendijk   19 
a 
 

5492   AJ   Sint-Oedenrode  

telefoon   0413-420706.   

U   kunt   natuurlijk   ook   een   e-mail   sturen   naar    info@skoso.nl .   

Meer   informatie   over   SKOSO   kunt   u   vinden   op    www.skoso.nl .   
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De   Raad   van   Toezicht  

 

SKOSO   hanteert   een   organieke   scheiding   van   bestuur   en   toezicht   in   de   vorm   van   een  

directeur-bestuurder   en   een   raad   van   Toezicht.  

De   dagelijks   leiding   is   in   handen   van   de   directeur-bestuurder,   drs.   P.W.J.M.   Meessen.   Hij   is  

verantwoordelijk   voor   de   aansturing   van   de   totale   organisatie   en   legt   daarover   verantwoording   af   aan  

de   Raad   van   Toezicht.  

 

De   Raad   van   Toezicht   bestaat   uit   5   leden:   

De   heer   drs.   M.   Stoker Voorzitter  

De   heer   drs.   M.   Heeffer lid  

Mevrouw   Ir.   Jeanne   Hendriks-van   Kemenade   lid  

De   heer   Ir.   Jack   van   Lieshout lid  

Mevrouw   drs.   Yvonne   Leenen lid  

 

Contacten   met   leden   van   de   Raad   van   Toezicht   verlopen   via   het   bestuurskantoor.  

Tel:   0413-420706  

Mail:   dbonekamp@skoso.nl  

 

PERSONEEL   BASISSCHOOL   DE   SPRONGH  

Hieronder   vindt   u   de   namen   en   e-mailadressen   van   de   teamleden   op   onze   school.   Via   dit   e-mailadres  

kunt   u   correspondentie   (korte   berichten)   voeren   met   de   leerkracht.   Het   ziekmelden   van   uw   kind   kan  

ook   via   dit   e-mailadres   maar   moet   dan   op   de   dag   van   ziek   zijn   voor   8.00   uur   gemeld   zijn.   Latere  

meldingen   moeten   telefonisch   geschieden.  

 

Namen   

Directie:   

Antwan   van   Summeren Directeur   (woensdag   donderdag)  

antwan vansummeren@bsdesprongh.nl  

 

Karin   Adams Adjunct-directeur   en   leerlingbegeleiding    (dinsdag)  

kadams@bsdesprongh.nl  

 

Groep   1-2  

Myriam   Gevers   -   den   Otter maandag   en   dinsdag   

mgevers@bsdesprongh.nl  

Els   van   Dijck woensdag,   donderdag,   vrijdag)  

evandijck@bsdesprongh.nl  

 

Groep   3-4  

  Claudia   Schoenmakers   -   van   Gaal             maandag   t/m   woensdag   

cvangaal@bsdesprongh.nl  

Trudis   Werners donderdag   en   vrijdag  

twerners@bsdesprongh.nl  

 

Groep   5-6  

Myrna   van   Dinter   maandag,   dinsdag,   donderdag   en   vrijdag  

mvandinter @bsdesprongh.nl  

Myriam   Gevers   -   den   Otter woensdag  

mgevers@bsdesprongh.nl  
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Groep   7-8   

Rosanne   van   de   Rijt   maandag   t/m   vrijdag)  

rvanderijt@bsdesprongh.nl  

Intern   begeleiding  

Claudia   Schoenmakers   -   van   Gaal             donderdag   

   cvangaal@bsdesprongh.nl  

              Waarnemend   intern   begeleider:    

Resy   Uijting donderdag  

ruijting@skoso.nl  

 

 

Anniek   Pollkläsener Vakdocent   muziek  

 

Dorian   van   der   Zanden   Administratief   medewerkster  

 

Ria   van   Rooij   Conciërge    (maandagochtend,   vrijdagochtend)  

 

Dorita   van   Esch Conciërge    (dinsdagochtend,   donderdagochtend)  

 

Maria   van   Esch   -   Jonkers Huishoudelijke   dienst  

 

 

OUDERRAAD   (OR)  

Het   doel   van   de   ouderraad   is   het   bevorderen   van   de   samenwerking   tussen   school   en   ouders.   De  

ouderraad   tracht   dit   te   bereiken   door   als   vertegenwoordiger   van   de   ouders   op   te   treden   in  

overlegsituaties   en   samenwerkingsverbanden   met   schoolleiding   en   team   van   de   school.   Deze  

samenwerking   resulteert   onder   andere   in   de   volgende   activiteiten:  

1.    Informatie   ouderavonden,   sport-   en   speldagen,   viering   Sinterklaas/Kerst/Pasen,   schoolkamp    

        groep   8,   afscheidsavond,   carnaval,   verjaardagen   leerkrachten,   verkeersexamen   groep   8;   

2.   Het   verlenen   van   hand-   en   spandiensten,   organiseren   van   vervoer;   

3.   De   organisatie   van   de   ophaaldienst   oud   papier   en   de   kledinginzameling;   

4.   Het   mede   inrichten   van   school   en   de   speelplaats;   

5.   Regelmatig   overleg   met   de   directie;   

Voor   een   goede   afstemming   met   het   dagelijks   bestuur   van   de   school   en   het   schoolteam   is   er   altijd   1  

lid   van   het   team   aanwezig   tijdens   de   vergaderingen   van   de   Ouderraad.   Voor   schooljaar   2020-2021   is  

dit   Myriam   Gevers   -   den   Otter.   

Het   vergaderschema   wordt   tijdens   de   eerste   bijeenkomst   van   het   schooljaar   vastgesteld   voor   het  

nieuwe   schooljaar.   Alle   ouders   kunnen   punten   aandragen   die   tijdens   de   vergadering   besproken  

moeten   worden.   Deze   punten   kunnen   worden   doorgegeven   aan   een   van   de   leden   van   de   ouderraad   of  

via    or,desprongh@gmail.com   

 

Scholen   mogen   ouders   vragen   aan   bepaalde   activiteiten   mee   te   betalen:   de   zogenaamde  

ouderbijdrage.   Deze   vrijwillige   ouderbijdrage   is   bedoeld   voor   activiteiten   van   de   ouderraad   zoals:  

sinterklaasfeest,   kerstviering,   carnavalsviering,   sportdagen   enz.   Voor   dit   schooljaar   is   deze   bijdrage  

vastgesteld   op   €   20,   per   kind.   Voor   kinderen   die   later   instromen   is   een   regeling   getroffen.   Er   kan   een  

extra   bijdrage   gevraagd   worden   i.v.m.   duurdere   activiteiten   zoals   schoolreisje   en/of   schoolkamp.  

Samen   met   de   ouderbijdragen   zijn   de   opbrengsten   van   de   inzameling   van   oud   papier   en   kleding   de  

enige   bronnen   van   inkomsten   voor   de   ouderraad.   Wij   vragen   daarom   dringend   aan   alle   ouders   om   al  

het   oud   papier   maar   ook   oude   kleding   naar   school   te   brengen   op   de   aangegeven   tijden.   

Indien   er   activiteiten   buiten   school   georganiseerd   worden   (excursies)   wordt   vrijwillige   hulp   gevraagd  

aan   ouders.   Het   kan   gaan   om   het   begeleiden   van   een   groepje   kinderen   gedurende   een   les   maar   ook  

het   vervoeren   van   en   naar   een   locatie   kan   behoren   tot   de   hulpvraag.  
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Indien   er   hulpouders   nodig   zijn   voor   het   jaarlijks   schoolreisje   wordt   door   de   ouderraad   bekeken  

welke   ouders   zich   gedurende   het   schooljaar   vaak   ingezet   hebben   voor   activiteiten   welke   door   de   OR  

georganiseerd   worden.   Deze   ouders   zullen   als   eerste   benaderd   worden   om   als   begeleiding   mee   te  

gaan   met   het   schoolreisje.  

Leden   van   de   Ouderraad   worden   voor   3   jaar   gekozen.   Mede   door   verhuizing   en   doordat   leerlingen   de  

school   verlaten   ontstaan   regelmatig   vacatures.   Deze   worden   ruim   voor   de   verkiezing   bekend   gemaakt  

zodat   ouders   zich   kandidaat   kunnen   stellen.  

 

Samenstelling   Ouderraad    

Femke   van   Hout   (Voorzitter)  

Jannie   Brinkman   (Secretaris)  

Kim   Boots   (Penningmeester)    

Claudia   van   Creij  

Jolanda   van   Hoof  

Daniëlle   van   Nuland  

Ilse   Voets  

Vragen   en   opmerkingen   kunt   u   mailen   naar:    or.desprongh@gmail.com  

 

De   Ouderraad   en   medezeggenschapsraad   zorgen   altijd   voor   een   goede   uitwisseling   van   informatie  

onderling.  

 

MEDEZEGGENSCHAPSRAAD   (MR)  

Aan   alle   scholen   is   een   medezeggenschapsraad   verbonden.   Deze   bestaat   uit   personeelsleden   en  

ouders   van   de   betrokken   scholen.   De   medezeggenschapsraad   heeft   behalve   een   adviserende   rol   ook  

de   bevoegdheid   om   al   dan   niet   instemming   te   verlenen   aan   beleidsvoorstellen   die   betrekking   hebben  

op   de   eigen   school.   De   taken   en   bevoegdheden   van   de   medezeggenschapsraad   zijn   vastgelegd   in   een  

medezeggenschapsreglement.   De   directeur   van   de   school   woont   namens   het   bevoegd   gezag   de  

vergaderingen   van   de   medezeggenschapsraad   bij.  

Leden   van   de   MR:   

  Namens   de   ouders:  

Maitta   Wemmenhove  

Jeroen   Kaarsemaker  

 

Namens   het   personeel:  

Rosanne   van   de   Rijt   (Secretaris)    

Trudis   Werners   (Voorzitter)  

GEMEENSCHAPPELIJKE   MEDEZEGGENSCHAPSRAAD  

Betreft   het   bovenschools   beleid   dat   betrekking   heeft   op   alle   scholen,   dan   wordt   het   verzoek   om  

advies   of   instemming   voorgelegd   aan   de   gemeenschappelijke   medezeggenschapsraad   (GMR).  

De   taken   en   bevoegdheden   van   de   GMR   zijn   eveneens   vastgelegd   in   een   reglement.  

De   GMR   is   samengesteld   uit   vertegenwoordigers   van   de   personeels-   en   oudergeledingen   van   de   7  

medezeggenschapsraden.   

De   directeur-bestuurder   woont   namens   het   bevoegd   gezag   de   vergaderingen   van   de   GMR   bij.  

 
 

 

mailto:ouderraad@bsdesprongh.nl
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ALGEMENE   INFORMATIE   AVONDEN  

In   het   begin   van   het   schooljaar   zal   er   per   groep   een   algemene   ouderavond   gehouden   worden.  

Elke   leerkracht   zal   u   dan   informeren   over   dat   wat   van   belang   is   voor   de   groep   waarin   uw   kind   zit.  

 

De   data   zijn   als   volgt:  

Woensdag 09   september   2020:   groep   1-2   en   groep   5-6  

Donderdag   10   september   2020: groep   3-4   en   groep   7-8  

 

(RAPPORT)GESPREK   MIDDAGEN/-   AVONDEN  

Om   uw   kind   ook   sociaal   emotioneel   te   volgen   gebruiken   wij   het   sociaal-emotioneel   observatiesysteem  

‘ZIEN’   voor   de   groepen   3   t/m   8.   En   voor   groep   1-2   gebruiken   we   ‘KIJK’.    Dit   wordt   ingevuld   door  

leerlingen   (gr.   5   t/m   8),   ouders   (gr.   1   t/m   8)   en   leerkrachten   (gr.   1   t/m   8).   U   ontvangt   t.z.t.   hiervoor  

de   informatie.   

De   afname   vindt   plaats   na   8   weken,   daarna   volgt   het   eerste   gesprek   waarin   gesproken   wordt   over   de  

sociaal   emotionele   ontwikkeling   van   uw   kind(eren).   Ook   zal   de   leerkracht   een   overzicht   geven   van   de  

leervorderingen   van   uw   kind.   Verder   in   het   schooljaar   zullen   twee   schoolrapporten/verslagen   mee  

naar   huis   gaan.   N.a.v.   deze   rapporten/verslagen   volgen   ook   gesprekken.  

 

Voor   alle   onderstaande   gesprekken   worden   alle   ouders   uitgenodigd   en   vanaf   groep   4   ook   daarbij   de  

kinderen.   

 

⮚ De   gesprekken   ten   aanzien   van   de   sociaal   emotionele   ontwikkeling   en   eerste   indicatie  

leervorderingen,   zijn:  

● groep   1   t/m   8   op   donderdag   29-11-2020   en   dinsdag   03-11-2020   

 

⮚ De   gesprekken   n.a.v.   het   eerste   rapport/verslag:  

● groepen   1   t/m   8:    donderdag   25-02-2021   waarbij   groep   8   leerlingen   ook   het   advies  

voortgezet   onderwijs   krijgen.   

● groepen   1   t/m   7:    dinsdag   02-03-   2021  

 

⮚ De   gesprekken   n.a.v.   het   tweede   rapport/verslag:  

● groepen   1   t/m   7:   donderdag   08-07-2021   en   dinsdag   13-07-2021   waarbij   de   leerlingen  

van   groep   7   hun   voorlopig   voortgezet   onderwijs   advies   krijgen.   

 

 

RAPPORTEN   

    1e   rapport:     groep   1   t/m   8     week   06    2021  

    2e   rapport:   groep   1   t/m   7     week   27    2021  

SCHOOLTIJDEN  

Voor  alle  kinderen,  van  groep  1  t/m  8,  gelden  de  volgende  schooltijden:  maandag  t/m  vrijdag  van  8.30                                  

uur   tot   14.15   uur.   De   kinderen   eten   hun   zelf   meegebrachte   lunch   op   school   op.   

 

● Vanaf   8.20   uur   is   er   toezicht   op   het   schoolplein.   

● Om  8.27  uur  gaat  de  bel  en  moeten  de  kinderen  van  groep  1  t/m  8  in  de  groepsrij  gaan  staan  en                                          

komt   de   leerkracht   de   groep   halen   om   naar   binnen   te   gaan.  

● Om   8.30   uur   beginnen   de   lessen.   

● Om   14.15   uur   zijn   de   lessen   afgelopen   en   brengt   de   leerkracht   de   groep   naar   de   buitendeur.   

 

Het   ophalen   (en   wegbrengen)    van   de   kinderen   door   de   leerkrachten   zorgt   voor   veel   rust   in   ons  

schoolgebouw   en   waarborgt   de   veiligheid   van   de   kinderen   als   zij   door   één   deur   en   op   de   trap   het  

schoolgebouw   in   gaan.  
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ETEN   TIJDENS   DE   KLEINE   PAUZE   EN   LUNCH  

Veel   kinderen   maken   van   de   pauze   gebruik   om   iets   te   eten.  

Heel   verstandig,   denken   wij .    Als   het   dan   ook   nog   gezond   is,   dan   zitten   we   helemaal   goed.   Wij   hebben  

dan   ook   de   afspraak   gemaakt   dat   er    tijdens   de   kleine   pauze   fruit    wordt   gegeten.   Dus   ook   geen  

koeken.   Op   deze   manier   kan   er   geen   discussie   ontstaan   over   gezonde   hapjes.   

De   kinderen   brengen   zelf   fruit   mee   naar   school.  

De   kinderen   krijgen   in   de   klas,   5   minuten   voordat   de   pauze   begint,   de   tijd   om   tijdens   de   (taal)kring  

hun   fruit   op   te   eten.   Zo   houden   zij   toch   de   volledige   tijd   over,   om   te   genieten   van   hun   welverdiende  

pauze.   

 

De   kinderen   eten   in   de   lunchpauze   op   school.   Zij   brengen   hiervoor   zelf   lunch   mee   naar   school.   Wij  

vinden   het   ook   bij   de   lunch   belangrijk   gezond   te   eten   en   te   drinken.   Daarom   vragen   wij   u   om   uw   kind  

een   gezonde   lunch   mee   te   geven!  

 

VERJAARDAGEN  

Verjaardag   kind:  

Als   uw   kind   jarig   is,    besteden   wij   daar   natuurlijk   aandacht   aan.  

Wij   vragen   u,   uw   kind   een   gezonde   traktatie   te   laten   trakteren.   Dus   geen   snoep.  

Een   kleine,   gezonde,   traktatie   verhoogt   de   feestvreugde,   maar   laat   het   a.u.b.   wel   een   aardigheidje  

blijven!   Er   zijn   mogelijkheden   te   over   om   er   toch   iets   aantrekkelijks   van   te   maken.   

Als   uw   kind   jarig   is,   is   het   niet   de   bedoeling   dat   uw   kind   iets   extra’s   meebrengt   voor   de   leerkracht.  

 

Verjaardag   leerkracht:  

Bij   verjaardagen   van   de   leerkracht   mogen   de   kinderen   op   de   dag   dat   de   verjaardag   van   de   leerkracht  

gevierd   wordt   ieder   een   zelfgemaakt   cadeautje   of   een   presentje   meebrengen.   De   klassenouder   zorgt  

voor   een   klassikaal   cadeau.  

 

VAKANTIEROOSTER   EN   VRIJE   DAGEN   SCHOOLJAAR   2020-2021  

 

Vakanties  

Herfstvakantie:            maandag   19   oktober   2020   t/m   vrijdag   23   oktober   2020  

Kerstvakantie:               maandag   21   december   2020   t/m   vrijdag   01   januari   2021  

Voorjaarsvakantie:             maandag   15   februari   2021   t/m   vrijdag   19   februari   2021  

Meivakantie:                      maandag   3   mei   t/m   vrijdag   14   mei   2021  

Zomervakantie:                  maandag   26   juli   t/m   vrijdag   3   september   2021  

 

Extra   vrije   dagen   voor   alle   kinderen  

2de   paasdag                           maandag   5   april   2021  

Koningsdag                           dinsdag   27   april   2020  

Hemelvaart                           valt   in   de   meivakantie  

2de   Pinksterdag                      maandag   24   mei   2021  

Laatste   schoolmiddag            vrijdag   23   juli   2021   vanaf   12.00   uur  

 

Studiemiddagen/studiemorgen   voor   het   team,   de   kinderen   zijn   dan   vrij   .:  

Wanneer   het   team   een   studiemorgen   en/of   middag   heeft   zijn   de   kinderen   vrij.   

Deze   studie-uren   zijn   komend   schooljaar   als   volgt   gepland.  

Maandag 07   september   2020   groep   1   t/m   8   vrij  

Donderdag 08   oktober   2020 groep   1   t/m   8   vrij  

Dinsdag   15   december   2020   groep   1   t/m   8   vrij  

Woensdag   03   februari   2021   groep   1   t/m   8   vrij  

Maandag 26   april   2021 groep   1   t/m   8   vrij  

Woensdag middag 30   juni   2021 groep   1   t/m   8   vrij   vanaf   12.00   uur  
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Op   de   vrijdagen   voorafgaande   aan   een   vakantie   zijn   de   kinderen   om   12.00   uur   vrij.   

Het   betreft:  

Vrijdag   16   oktober   2020  

Vrijdag   18   december   2020  

Vrijdag   12   februari   2021  

Vrijdag   30   april   2021  

Vrijdag   23   juli   2021  

 

 

BEWEGINGSONDERWIJS   (GYM)  

Op   dinsdag   en   vrijdag   voor   de   groepen   3   t/m   8   gym   in   de   gymzaal.    

Maandag-    en   donderdagmiddag   gaat   groep   1-2   gymmen   in   de   kleutergymzaal.  

 

De   kinderen   mogen   tijdens   het   bewegingsonderwijs   geen   ringen,   armbanden,   halskettingen,   horloges  

e.d.   dragen.   Dat   is   te   gevaarlijk!  

Tijdens   de   gymlessen   dragen   kinderen   van   groep   3   t/m   8   gymkleding.   Een   korte   broek   met   shirt   of  

turnpakje   en   gymschoenen   met   witte   zolen.   

De   kinderen   van   groep   1-2   gymmen   in   hun   hemd   en   onderbroek   en   gymschoenen.   Deze   gymschoenen  

zijn   de   gehele   week   op   school   aanwezig.   Zodat   er   ook   binnen   gespeeld   kan   worden   als   buitenspelen  

vanwege   het   weer   niet   mogelijk   is.   

 

De   gymkleding   moet   in   een   stevige   tas   of   rugzak   zitten.   Wilt   u   overal   de   naam   van   uw   kind   in   zetten?  

Dan   kunnen   we   de   gevonden   voorwerpen   weer   teruggeven.  

Op   basisschool   De   Sprongh   hanteren   we   de   regel   dat   de   kinderen   na   iedere   gymles   douchen.   Er  

worden   geen   haren   gewassen,   dus   shampoo   is   niet   nodig.   Kinderen   in   de   bovenbouw   die   deodorant   na  

het   douchen,   willen   gebruiken   mogen   daarvoor   alleen   een   deo-roller   meebrengen.   Alleen   als   kinderen  

van   thuis   een   ondertekend   briefje   met   opgave   van   redenen   meebrengen,   wijken   we   van   de  

douche-regel   af.  

In   het   omgangsprotocol   hebben   we   verder   ook   opgenomen   dat   we   bij   toezicht   vanaf   groep   5   de  

“vijf-minutenregel”   hanteren,   d.w.z.   dat   de   leerkrachten   na   5   minuten   en   na   een   klopteken   het  

kleedlokaal   van   de   jongens   en   de   meisjes   binnen   komt.  

 

ZWEMONDERWIJS  

Dit   schooljaar   vindt   er   geen   zwemonderwijs   plaats   omdat   het   zwembad   verbouwd   wordt.   

CONTROLE   OP   LUIZEN  

Er   is   een   groepje   ouders   dat    in   de   week     ná   elke   vakantie   op   woensdag    de   kinderen   controleert   op  

de   aanwezigheid   van   luizen.  

Wanneer   er   in   de   groep   waarin   uw   kind   zit   luizen   zijn   geconstateerd,   wordt   er   in   die   groep   een   een  

berichtje   verstuurd   waardoor   u   op   de   hoogte   bent   en   u   uw   kind(eren)   extra   kunt   controleren.   

We   hebben   ervaren   dat   door   een   goede   controle   door   de   ouders   op   school   en   thuis,   het  

“luizenprobleem”   snel   opgelost   kan   worden.   Dorian   van   der   Zanden   is   de   coördinator   van   de  

luizencontrole.  

 

BIBLIOTHEEK   OP   SCHOOL  

Op   school   is   een   kleine   bibliotheek   met   een   behoorlijke   voorraad   actuele   boeken.   In   het   kader   van   het  

landelijke   project   ‘Bibliotheek   op   school'   werken   school   en   bibliotheek   samen   aan   taalontwikkeling,  

leesbevordering   en   mediawijsheid.   Ook   komend   schooljaar   zullen   de   kinderen   weer   één   keer   per   twee  

weken   boeken   kunnen   lenen.   Nadere   informatie   over   het   lenen   van   de   boeken   en   het   tijdstip   waarop  

volgt   nog.   

 

 

 

 
 

 



Informatiegids   2020-2021  

10  

INZAMELING   KLEDING  

De   data   waarop   we   oude   kleding   inzamelen   worden   via   een   bericht   in   de   schoolapp   en   op   de   kalender  

in   die   app   en   website   kenbaar   gemaakt.  

Wanneer   u   oude   kleding   heeft   vragen   wij   u   deze   in   zakken,   op   de   genoemde   data,   vroeg   naar   school   te  

brengen.  

De   opbrengst   van   kleding   is   van   grote   waarde   voor   de   school   en   voor   de   mensen   die   de   kleding   goed  

kunnen   gebruiken.    Steun   eenieder   met   oude   kleding!  

 

OUD   PAPIER   

Evenals   andere   jaren   maken   wij   weer   dankbaar   gebruik   van   de   vrijwillige   inzet   van   ouders   om   op  

zaterdag   bij   de   container   het   oud   papier   in   te   nemen.   De   container   staat   bij   het   oude   schoolgebouw  

aan   het   Binneveld.   

Op   deze   manier   is   er   toezicht   en   hulp   bij   het   brengen   van   oud   papier.   De   opbrengst   van   het   oud  

papier   komt   geheel   ten   goede   aan   de   kinderen   van   onze   school.   Omdat   alle   ouders   meedoen,   komt  

een   ieder   maar   een   keer   per   schooljaar   aanbod.   Indien   u   niet   kunt   op   genoemde   datum   of   tijdstip  

wilt   u   dan   onderling   ruilen   a.u.b.!   

Het   schema   oud   papier   inzameling   schooljaar   2020-2021   zal   via   de   mail   en   oudercommunicatie   app  

gecommuniceerd   worden.   

 

 

 

KINDEROPVANG   verzorgd   door   

DE   VERBINDING  

 

In   het   gebouw   van   onze   school   is   ook   opvang   aanwezig   voor   kinderen   van   0   tot   12   jaar.   De   opvang  

wordt   gefaciliteerd   door   kinderopvang   De   Verbinding.   Er   wordt   gewerkt   met   doorlopende   leerlijnen,  

zodat   jonge   kinderen   optimaal   worden   voorbereid   op   hun   schoolloopbaan.   Daarnaast   willen   we  

bereiken   dat   opvang   en   onderwijs   goed   op   elkaar   aansluiten.  

Wij   ontwikkelen   ons   als   een   brede   school,   een   onderwijsinstelling   die   midden   in   de   samenleving   staat  

en   waar:  

·           Een   doorlopende   lijn   voor   kinderen   van   0   t/m   12   jaar   geboden   wordt.  

·           Goede   voorzieningen   voor   voor-   en   naschoolse   opvang   zijn  

·           Naschoolse   activiteiten   aangeboden   worden.  

·           School   en   kinderopvang   De   Verbinding   hebben   een   samenwerking   met   de    

         buurtsportcoach.  

 

De   school   ontwikkelt   samen   met   kinderopvangorganisatie   De   Verbinding,   een   eenduidige   visie   op   een  

doorgaande   ontwikkeling   en   organiseert   gezamenlijk   activiteiten   waarin   dit   zichtbaar   is.  

 

  

De   Verbinding  

De   Verbinding   is   een   organisatie   die   kleinschalige   opvang   biedt   aan   kinderen   van   0   tot   12   jaar.   De  

Verbinding   is   actief   in   Sint-Oedenrode   op   dertien   locaties.   De   naam   is   gekozen   om   uit   te   drukken   dat  

we   ons   verbonden   voelen   met   u   als   ouders   en   met   de   vraag   van   uw   kind.   De   naam   verwijst   ook   naar  

de   visie   op   zorg   en   dienstverlening   die   voor   al   onze   locaties   gelijk   is.   Daarnaast   staan   wij   ook   voor  

openheid,   duidelijkheid   en   structuur   die   geboden   wordt   aan   het   kind   en   zijn   ouders.   Dat   gebeurt  

steeds   in   een   sfeervolle   omgeving   die   uitnodigend   en   vertrouwd   is.  

Wij   staan   voor   kwalitatief   hoogwaardige   begeleiding   en   verzorging,   die   geboden   wordt   door   goed  

opgeleide   pedagogisch   medewerkers.   We   stellen   ons   actief   op   in   het   vormen   van   integrale  

kindcentra.   Samenwerking   met   de   scholen   in   Sint-Oedenrode   en   doorgaande   leerlijnen   vinden   we   erg  

belangrijk.   
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KDV   en   PO   te   Olland  

 

Het   kinderdagverblijf   (KDV)   heeft   15   plaatsen   voor   kinderen   in   de   leeftijd   van   0   tot   4   jaar   en   is  

geopend   van   maandag   t/m   donderdag   van   7.45   tot   18.15   uur.  

De   peuteropvang   (Peuteropvang)   heeft   16   plaatsen   voor   kinderen   in   de   leeftijd   van   2   jaar   en   4  

maanden   tot   4   jaar   en   is   geopend   op   Dinsdag   en   Donderdag   van   08.30-11.45.   De   peuteropvang   is  

geopend   tijdens   de   schoolweken,   in   de   schoolvakanties   is   er   dus   geen   peuteropvang.  

We   werken   met   vaste   pedagogisch   medewerkers   op   de   groep.   Het   dagprogramma   bereidt   kinderen  

goed   voor   op   de   basisschool.   Zo   leren   de   kinderen   samen   spelen,   in   de   kring   zitten,   kleuren,   knippen  

en   plakken.   Al   deze   activiteiten   worden   projectmatig   verwerkt.   We   werken   met   de   methode   Uk   &  

Puk.   Deze   methode   stimuleert   kinderen   op   alle   ontwikkelingsgebieden.  

Ook   is   er   een   goede   samenwerking   met   de   basisschool   en   de   programma’s   worden   indien   mogelijk   op  

elkaar   afgestemd.  

 

BSO  

 

Kinderen   die   naar   Basisschool   de   Sprongh   gaan,   kunnen   voor   en   na   schooltijd   terecht   in   het   BSO  

lokaal.   We   werken   met   een   groep   waar   alle   leeftijden   van   4   tot   en   met   12   jaar   bij   elkaar   komen.   Hier  

mogen   we   in   totaal   20   kinderen   opvangen.   Er   wordt   voortdurend   vanuit   diverse   thema’s   een   breed  

aanbod   aan   activiteiten   aangeboden   zowel   op   het   gebied   van   sport   en   spel   als   creativiteit.   Kinderen  

kunnen   hierin   dagelijks   vrij   kiezen.   Op   de   BSO   groep   staan   vaste   pedagogisch   medewerkers.   Wij   zijn  

geopend   op   maandag,   dinsdag   en   donderdag,   van   7.30   uur   tot   8.30   uur   en   van   14.15   tot   17.45   uur.   Of  

van   14.15   uur   tot   18.30   uur.  

 

Meer   informatie   over   de   opvangmogelijkheden   vindt   u   op   de   website  

www.deverbinding-sintoedenrode.nl  
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