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EEN WOORD VOORAF
Met veel plezier bieden wij u het jaarboekje van basisschool Sint Antonius van Padua aan:

“De Padvinder” .
De naam verwijst naar onze prachtige natuurtuin en is hét middel om uw pad binnen de school te
vinden. Dit boekje biedt een compact overzicht van praktische zaken met betrekking tot het
schooljaar 2020-2021. Deze informatie zal niet meer in de schoolgids te vinden zijn. De schoolgids
krijgt u voortaan niet meer uitgereikt, deze is te lezen en eventueel te downloaden op onze
website: www.bsnijnsel.nl
Ondanks de zorgvuldigheid waarmee dit document is samengesteld, kan het natuurlijk toch zo zijn
dat bepaalde zaken niet voldoende duidelijk zijn.
Wij stellen het op prijs dit van u te horen. We zijn immers voortdurend gericht op het verbeteren
van de kwaliteit.
Naast de schoolgids, vindt u op onze website en onze communicatie-app actuele informatie en een
activiteitenkalender die zoveel mogelijk up-to-date gehouden zal worden.
Heeft u vragen of wilt u een toelichting op bepaalde zaken, maak dan even een afspraak met de
directeur. Hij neemt graag even de tijd voor u.
Met vriendelijke groeten,
namens het team,
René Rooijakkers
Directeur
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ONZE GOUDEN REGELS; D
 AN HOUDEN WE HET VOOR IEDEREEN LEUK
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GROEPSBEZETTING 2020-2021
Groep

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

1/2A

Dorine

Dorine

Dorine

Dorine

Dorine/ Lisa

1/2B

Ashley

Ashley

Martje

Martje

Ashley
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Loes

Loes

Loes

Lisa

Loes

4/5

Robin

Robin

Robin

Robin

Robin

5/6

Liza

Liza

Liza

Liza

Liza
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Marjan

Emmy

Emmy

Emmy

Marjan
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Steven

Steven

Steven

Steven

Steven

SCHOOLTIJDEN
Maandag t/m vrijdag :

08.30-14.00 uur

Pauze voor alle groepen:

10.00-10.15 uur
12.00-12.30 uur

Inlooptijd
Om te zorgen dat de lessen op school op tijd kunnen beginnen hanteren we een inlooptijd.
Concreet betekent dit:
08.25 uur de eerste zoemer gaat, de kinderen gaan naar binnen.
08.30 uur de tweede zoemer gaat, de les begint nu echt.
Ouders van kleuters mogen hun kind naar de klas brengen. Om de overgang van groep 2 naar
groep 3 niet te groot te maken, mogen ouders van groep 3 leerlingen hun kind tot aan de
herfstvakantie naar de klas brengen. Na de herfstvakantie komen de kinderen van groep 3 tot en
met 8 zelf naar binnen.
Wilt u er mede zorg voor dragen dat de leerkrachten echt om 08.30 uur kunnen beginnen, en het
klaslokaal dus voor 08.30 uur verlaten?
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OVERZICHT VAN GYMTIJDEN
Gymrooster
Ma

10.15u

Groep 5/6

12.30u

Groep 7

11.15u

Groep 8

Di

10.45u

Groep 4/5

Wo

10.15u

Groep 1/2 A

12.30u

Groep 3

13.15u

Groep 5/6

10.15u

Groep 1/2 B

12.30u

Groep 3

13.15u

Groep 8

09.00u

Groep 1/2 B

10.15u

Groep 1/2 A

12.30u

Groep 4/5

13.15u

Groep 7

Do

Vr

Beleid douchen na de gymles
Het is belangrijk om het lichaam goed te verzorgen. Hierdoor voorkomt men ziektes en andere
gezondheidsproblemen. Zeker na het gymmen en sporten is dit van belang. Op advies van de
GGD is, vanuit het oogpunt van algemene hygiëne, het douchen na de gymles ingevoerd.
In samenspraak met andere scholen en met de (G)MR zijn hier afspraken over gemaakt en
vastgelegd in een beleidsprotocol. Natuurlijk is douchen in schoolverband iets anders als douchen
thuis. Wij geven een eerste gelegenheid tot afspoelen van het transpiratievocht, echter het
zorgvuldig verzorgen van het lichaam kunt u thuis naleven.
De leerlingen van groep 3 hoeven tot de herfstvakantie niet te douchen, na de herfstvakantie
douchen zij ook na de gymles.
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SCHOOLVAKANTIES EN VRIJE DAGEN
De schoolvakanties worden vastgesteld i.o.m. de scholen voor basisonderwijs en voortgezet
onderwijs in Sint-Oedenrode en omgeving (rekening houdend met de voorschriften van het
Ministerie). Steeds wordt geprobeerd de schoolvakanties voor alle scholen zoveel mogelijk gelijk te
houden. Ouders dienen bij het vaststellen van hun vakantie rekening te houden met de
schoolvakanties.
Vakanties:
Herfstvakantie:
Kerstvakantie:
Voorjaarsvakantie:
Meivakantie:
Zomervakantie:

Maandag 19 oktober 2020 t/m vrijdag 23 oktober 2020
Maandag 21 december 2020 t/m vrijdag 1 januari 2021
Maandag 15 februari 2021 t/m vrijdag 19 februari 2021
Maandag 3 mei 2021 t/m vrijdag 14 mei 2021
Maandag 26 juli 2021 t/m vrijdag 3 september 2021

Vrije (mid)dagen voor leerlingen:
Vrijdagmiddag voor kerst
Vrijdag 18 december 2020 vanaf 12.00 uur
2e Paasdag:
Maandag 5 april 2021
Koningsdag:
Dinsdag 27 april 2021
Bevrijdingsdag:
Woensdag 5 mei 2021 (in meivakantie)
Hemelvaart:
Donderdag 13 mei en vrijdag 14 mei 2021 (in meivakantie)
2e Pinksterdag:
Maandag 24 mei 2021
Laatste schoolmiddag:
Vrijdag 23 juli 2021 vanaf 12.00 uur
Het schoolkamp van groep 8 voor het schooljaar 2020-2021 staat gepland op
dinsdag 25 mei t/m vrijdag 28 mei 2020.
Studiedagen/middagen:
Vrijdag
30 oktober
Maandag
2 november
Vrijdag
29 januari
Woensdag
10 februari
Donderdag
25 maart
Woensdag
23 juni
Vrijdag
16 juli
Maandag
19 juli

2020
2020
2021
2021
2021
2021
2021
2021

Belangrijke data voor in je agenda:
Maandag
07 september
2020
Dinsdag
10 november
2020
Woensdag
24 februari
2021
Dinsdag
23 maart
2021
Di tm do
20/21/22 april
2021
Maandag
5 juli
2021
Maandag
12 juli
2021
Donderdag
15 juli
2021

vanaf 12 uur vrij
hele dag vrij
hele dag vrij
hele dag vrij
vanaf 12 uur vrij
hele dag vrij
hele dag vrij
hele dag vrij

Algemene informatieavond gr 1 t/m 8
Algemene ouderavond
Rapport 1
Schoolfotograaf
Eindtoets Route 8 - groep 8
Rapport 2
Ouder Bedank Avond
Schoolreis
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HET TEAM VAN ONZE SCHOOL
Leerkrachten
Dorine van der Loo-Maas

Martje van der Linden

Ashley Sanders

Loes van de Rijdt

Emmy Woonings

Robin de Laat

Liza van Rooij

Steven Gevers

Marjan Rovers

Leontine van Veghel

Lisa van den Berkmortel

Taken en Functies
Directeur

René Rooijakkers

Adjunct directeur

Leontine van Veghel

Intern begeleider (IB)

Femke van der Loo
René Rooijakkers

Managementteam (MT)

Leontine van Veghel
Femke van der Loo

Intern cultuurcoördinator

Ashley Sanders

Intern taal-/leescoördinator

Liza van Rooij

Vakleerkracht muziek

Maartje Welvaarts
Marjan Rovers (tevens EHBO)

Bedrijfshulpverleners

Steven Gevers
Loes van de Rijdt
Robin de Laat

Contactpersoon Preventie
Machtsmisbruik

Femke van der Loo

Onderwijsondersteuning

Marcel Bongers (conciërge)
Carin van Vught (administratie)
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OPVANG OP SCHOOL

De Verbinding
Basisschool Antonius van Padua ontwikkelt zich tot een brede school of integraal kindcentrum.
Vanaf augustus 2017 ontwikkelen we samen met kinderopvangorganisatie De Verbinding een
eenduidige visie op een doorgaande ontwikkeling en organiseren we gezamenlijke activiteiten
waarin dit zichtbaar is. Om een optimale ontwikkeling te waarborgen is er sprake van een warme
overdracht van de kinderen in opvang naar de basisschool.
De Verbinding is een organisatie die kleinschalige opvang biedt aan kinderen van 0 tot 12 jaar. De
Verbinding is actief in Sint-Oedenrode op veertien 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. Binnen de muren van Basisschool Antonius van Padua bevindt zich een
kinderdagverblijf, een peutergroep en een BSO-groep.
Kinderdagverblijf
Het kinderdagverblijf heeft 16 plaatsen voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar en is geopend
van maandag tot en met vrijdag van 7.30 tot 18.00 uur. We werken met vaste pedagogisch
medewerkers op de groep. Er is samenwerking met de basisschool en de programma’s worden
indien mogelijk op elkaar afgestemd.
Peuteropvang
Vanaf een leeftijd van 2 jaar en 4 maanden zijn kinderen op maandag- en donderdagochtend van
8.30 tot 12.00 uur welkom bij de peutergroep. Het is ook mogelijk te kiezen voor verlengde
peuteropvang tot 14.00 uur. Deze groep bestaat uit maximaal 16 kinderen en 2 vaste pedagogisch
medewerkers. Het programma van de peuteropvang bereidt kinderen goed voor op de
basisschool. Zo leren de kinderen samenspelen, in de kring zitten, kleuren, knippen en plakken. Al
deze activiteiten worden projectmatig verwerkt. We werken met de methode Uk en Puk. Deze
methode stimuleert kinderen op alle ontwikkelingsgebieden. Daarnaast werken we met de Gordon
methode. Meer informatie hierover kunt u vinden in ons pedagogisch beleidsplan.
De peuteropvang is geopend tijdens de schoolweken. In de schoolvakanties is er geen
peuteropvang.
BSO
Kinderen die naar Basisschool Sint Antonius van Padua gaan, kunnen voor en na schooltijd
terecht in het BSO lokaal. De leeftijdsopbouw van de groep is 4 tot 12 jaar. In deze groep mogen
we 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 twee vaste pedagogisch medewerkers. Wij zijn geopend van maandag tot
en met vrijdag, van 7.30 tot 8.30 uur en van 14.00 tot 17.45 resp. 18.30 uur.
Meer informatie over de opvangmogelijkheden Nijnsel vindt u op de website
www.deverbinding-sintoedenrode.nl.
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DE OUDERVERENIGING
De oudervereniging organiseert een aantal activiteiten voor de kinderen, zoals de
Sinterklaasviering, Koningsdag en de zomeractiviteit. Verder is de oudervereniging
verantwoordelijk voor de speeltoestellen op de speelplaatsen. Voor deze activiteiten vraagt de
oudervereniging een bijdrage van € 30,- per kind per schooljaar. In dit bedrag is tevens een
bijdrage ( € 10,- ) voor de overblijffaciliteiten opgenomen. Hiervan worden opvang voor de
kleutergroepen, spelmaterialen voor het overblijven en o.a. koelkasten bekostigd In mei ontvangt u
daarvoor een factuur.
De oudervereniging organiseert een jaarvergadering tijdens de algemene ouderavond in november
en publiceert haar activiteiten via het “Schooljournaal” en de website van de school
(www.bsnijnsel.nl).
De samenstelling van de oudervereniging voor het schooljaar 2020-2021 is als volgt:
Voorzitter:
De heer Pepijn Soons
Secretaris:
Mevrouw Manon de Groot
Penningmeester:
Mevrouw Stephie Klaus
Leden:
Mevrouw Ellen ter Horst
De heer Willem van de Sande
De heer Leon Peeters

KLASSENOUDERS
Deze fungeert als aanspreekpunt voor de groepsleerkracht om karweitjes te verrichten of om
bepaalde zaken te organiseren of mede te organiseren.
Groep 1/2a
Groep 1/2b
Groep 3
Groep 4/5
Groep 5/6
Groep 7
Groep 8

Mevr. Maaike Albers
Mevr. Nienke van Geesbergen
Mevr. Susan Leenders
Mevr. Elke van Schaijk
Mevr. Chris Soons
Mevr. Stephie Klaus
Mevr. Willy van Berkel

DE KINDERRAAD
Sinds het schooljaar 2013-2014 beschikt onze school over een kinderraad. Deze wordt gevormd
door kinderen uit de groepen 6, 7 en 8. De kinderraad denkt mee over het beleid van de school en
adviseert de directie over allerlei zaken die met onze school te maken hebben. Op deze manier
hebben de kinderen van onze school een stem en leveren ze een bijdrage aan de ontwikkeling van
de school.

DE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD (MR)
De medezeggenschapsraad (MR) adviseert het schoolbestuur over allerlei zaken, die met onze
school te maken hebben. In een aantal gevallen behoeft het schoolbestuur de instemming van de
MR. De medezeggenschapsraad bestaat uit 2 afgevaardigden namens de ouders en 2 namens het
personeel. De zittingsduur is 3 jaar.
In het schooljaar 2020-2021 is de samenstelling van de de MR als volgt:
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MR leden namens de ouders:
Marcel Schevers
Julie Lahaye
Voorzitter van de MR:
Secretaris van de MR:

MR leden namens het team:
Emmy Woonings
Dorine van der Loo-Maas

Dorine van der Loo-Maas
Marcel Schevers

DE GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD (GMR)
In de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) worden bovenschoolse zaken aan de
orde gesteld. Zaken die gelden voor alle 7 scholen onder het bestuur. In de GMR is onze school
vertegenwoordigd door één afgevaardigde namens de ouders en één namens het personeel.
Namens de ouders:
Namens het team:

Marcel Schevers
Dorine van der Loo-Maas

SCHOOLGIDS
Alle verdere informatie die betrekking heeft op basisschool Sint Antonius van Padua is gebundeld
in onze schoolgids. De schoolgids is via onze website te vinden, www.bsnijnsel.nl

ALGEMEEN GEDEELTE SKOSO-INFORMATIE
Alle informatie die betrekking heeft op alle scholen van SKOSO is gebundeld en weergegeven,
zowel via de website van basisschool Sint Antonius van Padua, als op de site van SKOSO.
Het betreft informatie over SKOSO, partners waarmee wordt samengewerkt, de onderwerpen
Jeugdhulpverlening, Leerplichtzaken, ziekte en verlof, gezamenlijke beleidsafspraken,
verzekeringen en algemene regelingen. Voor al dit soort zaken verwijzen we u naar:
www.skoso.nl of www.bsnijnsel.nl (onder het item info)
De MR van onze school heeft ingestemd met de inhoud van “De Padvinder”.
SKOSO geeft jaarlijks, na vaststelling, opdracht tot uitreiking van “De Padvinder” aan ouders/verzorgers van onze school.
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