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Beste ouders en/of verzorgers, 
 

Voor u ligt de informatiekalender van onze school. 
Hierin vindt u zaken die voor u en/ of uw kinderen van 
belang zijn. In het bovenste deel staat een aantal 
algemene gegevens, in het onderste kader bevindt zich de 
maandkalender met daarin wetenswaardigheden per dag. 
(Door eventuele coronamaatregelen zijn de activiteiten in 
de kalender onder voorbehoud). Natuurlijk kan het zijn dat 
bepaalde zaken die u wilde weten niet vermeld staan. Voor 
meer algemene informatie over de school verwijzen wij u 
graag naar onze website en de schoolgids die op de website 
te vinden is. 
Wanneer aanvullingen of wijzigingen noodzakelijk zijn, krijgt u 
die door middel van de maandelijkse nieuwsbrieven. 

 

Inhoudelijke informatie over onze school en ons onderwijs 
vindt u in de schoolgids en op de website. Mocht u na het 
lezen van de kalender en de schoolgids nog vragen hebben, 
neemt u dan a.u.b. contact op met de directeur of de intern 
begeleider. We wensen u en uw kinderen een prettig 
schooljaar. 

 

Met vriendelijke groet, 
mede namens het team, 
Alette Osinga 
Directeur CBS de Bron 

SCHOOLGEGEVENS 

 

 
adres: 
Plataanlaan 6 
3224 TT Hellevoetsluis 
telefoon: 088-1454535 

 

        e-mail adres: directie.bron@edumarevpr.nl 
        website : www.cbsdebron.nl 
 

Schoolvereniging: 
Edumare 
Onderwijs op Voorne Putten en Rozenburg 

 

adres: 
Gemeenlandsedijk Noord 26B 
3216 AG Abbenbroek 
www.edumarevpr.nl 
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SCHOOLTEAM  

Directeur: 
Alette Osinga-Groenendijk 
directie.bron@edumarevpr.nl 

Intern begeleider: 
Juf Esther Borgmeijer- van Eijl 
esther.vaneijl@edumarevpr.nl 

Meester Miguel Asandikromo  
miguel.asandikromo@edumarevpr.nl 

 

Juf Anneke Oole –Bilker 
anneke.oole@edumarevpr.nl 

Juf Marije Dijkhuis 
marije.dijkhuis@edumarevpr.nl 

Juf Helma Belimbegovski 
helma.belimbegovski@@edumarevpr.nl 

Juf Jessica Schoordijk- Heikoop 
jessica.schoordijk@edumarevpr.nl 
 

Juf Jacqueline van der Plas 
jacqueline.vanderplas@edumarevpr.nl 
 

Juf Monique Kroon – Zwart 
monique.kroon@edumarevpr.nl 

  Juf Marjon Overgaauw 
  marjon.overgaauw@edumarevpr.nl 

 

Juf Manon de Vos- Pille 
manon.devos@edumarevpr.nl 

  Onderwijsassistente onderbouw:  
  Juf Ellen Barendswaard  
  ellen.barendswaard@edumarevpr.nl 

 
Juf Anne Houtman 
anne.houtman@edumarevpr.nl 
 

Juf Maureen Griffith 
maureen.griffith@edumarevpr.nl 

Onderwijsassistente bovenbouw:  
Juf Caroline vanMeggelen  

  caroline.vanmeggelen@edumarevpr.nl 

   Juf Erica Hagendoorn 
   erica.hagendoorn@edumarevpr.nl 

 Juf Arja de Troye 
arja.detroije@edumarevpr.nl 

   Onderwijsassistente: 
    Pamela  Plomp 
    Pamela.plomp@edumarevpr.nl 
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GROEPSVERDELING: 
CBS de Bron Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag morgen vrijdagmiddag 

Groep 1/2A Juf Marije 
 

Juf Marije Juf Anneke Juf Anneke 
 

Juf Anneke 
 

 

Groep 1/2B Juf Erica Juf Erica 
 

Juf Anne 
 

Juf Erica 
 

Juf Erica 
 

 

Groep 3 Juf Maureen Juf Maureen Juf Maureen 
 

Juf Maureen 
 

Juf Maureen 
 

 

Groep 4 Juf Esther tot 1 
februari 
Juf Marjon 

Juf Esther tot 1 
februari 
Juf Marjon 
 

Juf Pamela tot 1 
februari 
Juf Marjon 
 

Juf Pamela tot 1 
februari 
Juf Marjon 
 

Juf Pamela tot 1 
februari 
Juf Marjon 
 

 

Groep 5 Meester Miguel Meester 
Miguel 

Juf Jacqueline   
 

Juf Jacqueline   

 

Juf Jacqueline   

 

Juf Jacqueline   

 

Groep 6 Juf Helma Juf Monique Juf Helma Juf Helma Juf Helma Juf Helma 

Groep 7 Juf Manon Juf Manon 
 

Juf Manon 
 

Juf Arja tot 1 
februari 
Juf Esther 

Juf Manon tot 1 
februari 
Juf Esther 

Juf Manon tot 
1 februari 
Juf Esther 

Groep 8 Juf Anne Juf Anne Juf Jessica Juf Jessica Juf Jessica Juf Jessica 
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3 10 17 24   

 

vrijdag 
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zaterdag 
5 12 19 26   

 
 

november 2022 



 
 

BESTUUR Edumare 
 

     Gemeenlandsedijk Noord 26B  
     3216 AG Abbenbroek 
     www.edumarevpr.nl  
       

     Algemeen directeur 

    Mevr. I. van Doesburg 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 
Namens de ouders 
Joost Andrieu 
Hanneke Gutter  

 

Namens het team 
Manon de Vos 
Caroline van 
Meggelen 
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OUDERRAAD 
De taak van de ouderraad (OR) is, om in overleg met de  
schoolleiding en het team, binnen- en buitenschoolse  
activiteiten te organiseren. Hierbij wordt ook vaak de hulp  
van ouders gevraagd die niet in de OR zitten. 

 

Voorzitter: Kirsten v/d 
Haspel 
Marije Eori 
Patricia Nijssen 
Anne Meike Schoot  
Melissa Frost  
Fiorella Felicia  
Linda Landman  
Marlene van Eken  
Merissa Korhorn 
Sharyn Jill van der Pol 

 
        We hopen dat in het schooljaar 2022-2023 weer vele ouders  

        bereid zullen zijn hun 
steentje bij te dragen aan het 
onderwijs                                             
        en alles wat daarbij hoort 
op onze school. 
        Ouderhulp is en blijft 
onmisbaar!!! 

       VAKANTIEROOSTER 
 

De schoolvakanties en de vrije dagen voor de leerlingen staan 
aangegeven in de 
Kalender. 
 
SCHOOLTIJDEN 

groep 1-4: 
ma 8.30 12.00 13.15 15.15 

di 8.30 12.00 13.15 15.15 

wo 8.30 12.15   

do 8.30 12.00 13.15 15.15 

vr 8.30 12.00   

                                      
groep 5-8: 
ma 8.30 12.00 13.15 15.15 

di 8.30 12.00 13.15 15.15 
wo 8.30 12.15   

do 8.30 12.00 13.15 15.15 
vr 8.30 12.00 13.15 15.15 

 

 

PAUZETIJDEN 
De volgende pauzetijden worden aangehouden:  
de groepen 3 en 4: 10.00 tot 10.15 uur; 
de groepen 5 en 6: 10.15 tot 10.30 uur; 
de groepen 7 en 8: 10.30 tot 10.45 uur. 
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NIEUWSBRIEF 
Elke maand is er een algemene nieuwsbrief. Deze nieuwsbrief 
ontvangt u uitsluitend via Parro. 
In de nieuwsbrief staan alle nieuwtjes, wijzigingen in de planning 
en allerlei andere vermeldenswaardige zaken. Het doel hiervan is 
om de ouders zo goed mogelijk te informeren over alles wat er 
op school ‘speelt’ en om een goed contact tussen school en 
ouders in stand te houden. De nieuwsbrief ontvangt u in de 
eerste week van de maand. 

 
CONTACT OUDERS-SCHOOL 
Een goed contact tussen school en ouders is in het belang van de 
kinderen en dus erg belangrijk. Buiten de lesuren bent u welkom 
op school om met de groepsleerkracht te spreken. Als u een mail 
stuurt aan een leerkracht realiseert u zich dan wel dat deze vaak 
pas gelezen wordt op de werkdagen van deze leerkracht. De 
emailadressen vindt u bij de maand oktober. 

 
 

CONTACTMOMENTEN MET OUDERS 
Informatieavond 12 september voor alle ouders 
Rapportgesprekken:  in de week van 21 november 
In de week van 13 februari 

 

Wanneer daar reden voor is, zullen wij contact met u opnemen. 
Denk aan opvallend gedrag of opmerkelijke prestaties. 
Wanneer u vragen heeft, stellen wij het zeer op prijs dat u 
contact opneemt met de school. Wilt u ons op de hoogte 
houden als er wijzigingen in de gezinssituatie zijn of 
verandering van telefoonnummer of verhuizing? 

 

Parro 
Op de eerste schooldag of snel daarna, ontvangen ouders van 
nieuwe leerlingen een Parrocode waarmee u uw account kunt 
activeren. U ontvangt dan alle informatie digitaal en via deze 
weg kunt u communiceren met de leerkrachte(ten) van uw 
kind(eren). 

 

KERSTVIERINGEN 
De vieringen worden op school gevierd.  
 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………  

 

 

zondag 
 5 12 19 26 

Voorjaars- 
vakantie 

 
 

maandag 
 6 

Zwemmen 
Groep 7 

 

13 Rapport 1 
Deze week 
Ouder- 
gesprekken 

20  
Zwemmen  
Groep 8 

27 
 

 

dinsdag 
 7 14 21 

 
28 

 

woensdag 
1 8 15 22 

 
  

 

donderdag 
2 9 16 23 

 
  

 

vrijdag 
3 10 

Rapport mee 
17 24 

 

  

 

zaterdag 
4 11 18 25 

 
 

 

februari 2023 



VERJAARDAGEN TEAMLEDEN  

Toevallig zijn de juffen en meesters allemaal op dezelfde dag jarig. 
Wanneer dat is en hoe dat gevierd wordt, hoort u in de loop  
van het jaar. 

 

BEWEGINGSONDERWIJS 
De groepen 1 en 2 gymmen in het speellokaal. 
Als het weer het toelaat, spelen de groepen 1 en 2 buiten. 
De groepen 3 t/m 8 krijgen op de woensdag les van meester 
Demy Kunst van Push in de gymzaal naast de school. 
De gymlessen op de vrijdag worden door de groepsleerkracht 
gegeven. 

 

Gymkleding: 
Kleuters: gymschoenen met elastiek of klittenband die de kinderen 
zelf aan en uit kunnen doen. De schoenen blijven op school. 
Groepen 3 t/ 8 
Gewenst zijn gympak of sportbroek en T-shirt. Gymschoenen zijn 
verplicht. Wilt u a.u.b. de gymkleding en –schoenen (met lichte 
kleur zool) voorzien van naam? In de groepen 3-8 nemen de 
kinderen de gymtas mee naar huis. Gymtassen die op school 
blijven, slingeren vaak rond en er is een grotere kans op 
zoekraken. Gym op woensdag (vakleerkracht) en vrijdag. 

 

Afmelding gymles 
Als uw kind niet kan/mag meedoen met gymles, wilt u dit dan 
mondeling/schriftelijk meedelen aan de groepsleerkracht? 

 

Zwemmen 
Vanaf groep 3 wordt er gezwommen. Alle groepen krijgen 3 keer 
‘zwemles’. Het zijn geen traditionele zwemlessen, maar lessen om 
de zwemvaardigheid te onderhouden. De groepen 3 t/m 6 gaan 
met de bus naar het zwembad. De groepen 7 en 8 gaan op de fiets. 
De data van het zwemmen zijn vermeld in deze kalender. 

 
 

 
 

Continurooster 
Op sommige dagen wordt er een continurooster gehanteerd. 
Deze data zijn vermeld in de deze jaarplanning. 
De kinderen zijn dan om 14.00 uur uit. Neemt u zelf contact op 
met de BSO? 
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BUITENSCHOOLSE OPVANG  
CBS de Bron heeft contact met kinderopvang  
“De Kinderkoepel” en “Smallsteps de Beestenboel”.  
Zij verzorgen tegen betaling de opvang van uw kind voor- en na 
schooltijd. 

 
 

OVERBLIJVEN 
Op de Bron hebben de kinderen de mogelijkheid om in de 
middagpauze over te blijven, behalve woensdag uiteraard. De 
organisatie van het overblijven is in handen van de 
overblijfmoeders. 
Het overblijven gebeurt in meerdere groepen. 
Aan het begin van hun schoolcarrière krijgen de kinderen een 
inschrijfformulier mee naar huis dat weer op school wordt 
ingeleverd. Als uw kind zo af en toe overblijft, dient u dit per 
keer door te geven. 
De kosten die aan het overblijven zijn verbonden: 

- kaart voor 5x overblijven kost          € 09,00 
- kaart voor 10 x overblijven:              € 18,00 
- kaart voor 20 x overblijven:              € 36,00 
- los overblijven                                     € 02,00 

Bij de hoofdingang hangt een brievenbus. Hierin kunt u een 
afgesloten envelop met de naam van uw kind en het geld voor 
de overblijfkaart deponeren. Het liefst gepast betalen. 
Mocht er wisselgeld nodig zijn, dan krijgt uw kind dit mee naar 
huis. 
Voor vragen over het overblijven kunt u terecht bij Patricia 
Nijssen 06 36506742 
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SPECIAAL VOOR DE GROEPEN 1 EN 2 
 

Te gebruiken ingang 
De kleuters verzamelen op het kleuterplein.  
De leerkrachten staan op het plein en nemen  
de kleuters via de ‘kleuteringang’ mee naar 
binnen.  
 
Pauzeversnaperingen 
Eten: De kinderen eten tijdens de kleine pauze een gezond 
tussendoortje. We eten dan gezamenlijk fruit, groente of een 
boterham met gezond beleg. Drinken: de kinderen drinken op 
school water of een sapje. Liefst met niet te veel suiker. 
Op woensdag is de afspraak dat alle kinderen als 
pauzeversnapering alleen fruit meenemen en water drinken. 

 

Bewegingsonderwijs 
Voor het gymmen in het speellokaal nemen de kinderen 
gymschoenen (stugge zool!) mee, voorzien van naam a.u.b.  
De schoenen blijven op school. 

 

Buiten spelen 
Kleuters spelen lekker buiten als het weer het toelaat. Bij felle 
zon raden wij u aan uw kind thuis al in te smeren met 
zonnebrandcrème. 

 

Knutselen 
Als er behoefte is aan kosteloos materiaal dan krijgt u daar via Parro 
een bericht over. 

Schooltijden 
De kleuters verzamelen 10 minuten voor het begin (8.20 uur) 
van de lessen op het kleuterschoolplein. Al gauw zult u 
merken dat uw kleuter best bij het hek afscheid kan nemen en 
in de rij bij de leerkracht gaat staan. 
Een korte vraag of mededeling kunt u altijd op het plein bij de 
leerkracht kwijt. Natuurlijk kunt u zo af en toe eens 
binnenlopen na schooltijd om de werkjes van uw kleuter te 
bekijken. We beginnen om 8.30 uur en 13.15 uur. Op woensdag 
gaat de school uit om 12.15 uur. Op vrijdagmiddag hebben de 
groepen 1 t/m 4 geen school. 
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ENKELE VERZOEKEN AAN ALLE OUDERS 
 

Telefoneren 
Als u telefonisch een leerkracht wilt spreken, wilt u dit dan zoveel 
mogelijk buiten de lestijden doen? Bij voorkeur na schooltijd. 
Zo kunnen wij ongestoord lesgeven. 

 

Melding van afwezigheid 
Wilt u het ons voor schooltijd (telefonisch of via Parro) laten weten 
als uw kind wegens ziekte of een andere reden niet of later naar 
school komt die dag? 

 

Aanvragen van extra verlof 
Vanaf hun vijfde verjaardag zijn kinderen leerplichtig. Dat 
betekent dat uw kind niet zomaar extra vrij kan krijgen buiten de 
geplande vakanties en vrije dagen. Toch kan het voorkomen dat 
extra verlof noodzakelijk of dringend gewenst is. Wanneer u geen 
andere mogelijkheid rest dan extra verlof voor uw kind aan te 
vragen, kunt u ruim tevoren een aanvraagformulier ophalen bij de 
directie. Na invulling en ondertekening beslist de directie op grond 
van de regelgeving of toestemming kan worden verleend. De 
directie is verplicht om de leerplichtambtenaar van ongeoorloofd 
verlof op de hoogte te brengen. Ook bij veelvuldig te laat komen 
kan de ambtenaar leerplicht worden ingeschakeld. 
LET OP: De regelgeving is dusdanig dat slechts in uitzonderlijke 
gevallen (vakantie)verlof wordt verleend. 

 

Bereikbaarheid van de ouders 
Het is gewenst dat u aan de groepsleerkracht één of meerdere 
telefoonnummers (liefst mobiel tel.nr.) opgeeft waar één van de 
ouders of iemand anders die uw kind kan opvangen, bereikbaar 
is. Geeft u wijzigingen door? 

 

Gezondheid, diëten, allergieën 
Als uw kind een bepaald dieet moet houden, allergisch is voor 
bepaalde stoffen of als er andere bijzonderheden op het gebied van 
de gezondheid van uw kind zijn, wilt u dit dan doorgeven aan de 
groepsleerkracht? 

 

Lekker bezig 
Onze school vindt het belangrijk dat onze leerlingen gezond 
eten en drinken. Kinderen die gezond eten en drinken kunnen 
zich beter concentreren en beter leren op school. 

 
Ontbijt 
Gezond eten begint met een gezond ontbijt. We gaan ervan uit 
dat uw kind thuis heeft ontbeten voordat het naar school komt. 

 
Onze school werkt mee aan het project “lekker bezig”. 
We werken samen met verschillende organisaties om ervoor te 
zorgen dat alle kinderen een gezond gewicht hebben. Voor 
meer informatie kunt u kijken op: 
http://www.lekkerbezighellevoetsluis.nl/ 
In het kader van dit project hebben wij op woensdag een water 
en fruit dag. Alle kinderen nemen dan kraanwater en fruit mee. 
Wij verzoeken u dringend uw kind de andere dagen ook gezond 
eten en drinken mee te geven. 
Geschikt voor de kleine pauze vinden wij bijvoorbeeld: 
Fruit; zoals appel, peer, mandarijn, sinaasappel, banaan, 
kiwi, druiven, meloen, pruimen, een bruine boterham met 
gezond beleg. 
 
Traktaties 
De verjaardagen van de kinderen worden uitgebreid gevierd in 
de klas. Het trakteren is al een feest op zich. Ook hierbij 
adviseren we de ouders dringend om niet op snoep of 
zoetigheid te laten trakteren. Verder brengen we u de kreet in 
herinnering: “Denk niet te licht over overgewicht”! Wilt u 
daarmee rekening houden in de keuze van uw traktaties door ze 
bescheiden en ‘mager’ te houden? Ditzelfde geldt voor de 
traktaties voor de juffen en meester. (Houdt u rekening met 
kinderen die een allergie hebben? Dit kunt u bij de leerkracht 
navragen) Voor leuke ideeën: kijk op http://www.traktatie- 
maken.nl http://www.gezondtrakteren.nl 
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ENKELE SCHOOLAFSPRAKEN 
 

Fietsen 
• laat de fiets als het kan thuis, zeker als je dichtbij de school 

woont; 

• als je op de fiets moet komen, zet dan je fiets netjes, zoals 
afgesproken, in de fietsenrekken. 

• fiets niet op het plein, dat voorkomt ongelukken (ook ouders 
niet!) 

• Op de step komen is prima maar deze worden buiten in het 
fietsenrek gezet. 

 
 

Niet te vroeg, maar wel op tijd op school zijn! 

• De kleuters (groepen 1 en 2) mogen 10 minuten voor 
het begin van de lessen naar binnen. De leerkrachten 
ontvangen de kinderen op het kleuterplein.; De ouders 
nemen buiten afscheid. 

• Groepen 3 t/m 8 
Bij de eerste bel om 8.20 uur, gaan de kinderen naar binnen. 
Bij de tweede bel om 8.25 uur gaan de klassendeuren dicht 
en wordt er gestart met de lessen.  
’s Middags gaat de bel om 13.05 uur en gaan de kinderen 
naar binnen. Bij de tweede bel om 13.10 uur starten we met 
de lessen. 
’s Middags mogen de kinderen die niet overblijven pas om 
13.00 uur het schoolplein op i.v.m. het toezicht houden op de 
overblijvers. 

 

 
Trakteren 
De jarige kinderen trakteren de kinderen van hun eigen groep.   
De meesters en juffen schrijven hun felicitaties op de 
verjaardagskaart. 

Mobieltjes, i-pods, smart watches, enz. 
Mobile telefoons worden voor schooltijd ingeleverd bij 
de leerkracht. Het meenemen van deze apparaten 
geschiedt op eigen risico. Bij overtreding/gebruik onder 
schooltijd worden ze tijdelijk ingenomen en worden de 
ouders op de hoogte gesteld. 

 

 
Na schooltijd op het plein spelen: 
Dat mag maar er is geen toezicht. De deur wordt niet 
opengedaan voor toiletbezoek, water drinken enz. 

 

Bijzondere kledingvoorschriften 
• Kleding van leerlingen mag niet aanstootgevend zijn, 

uitlokken tot agressie of discriminatie of in strijd zijn met 
de Christelijke identiteit van de Bron; 

• We dragen geen petten en doen geen  
              capuchons op in school en in de klas 

 
 
 
 

 

Zoekraken  

      Geeft u uw kind geen dure spullen mee naar school. Ze          
      kunnen kapotgaan of zoekraken. De school kan hiervoor niet  

      aansprakelijk gesteld worden. 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………….  
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DAT KOST GELD………. 
 

Ouderbijdrage 
Deze vrijwillige bijdrage wordt door de OR geïnd en komt 
rechtstreeks ten goede aan de leerlingen.  
(Sinterklaasviering, Kerst, sportdag, Paasontbijt, Koningsdag, 
schoolreis enz.) De hoogte van de ouderbijdrage wordt op de 
algemene ouderavond van de OR/MR bepaald maar ligt rond de € 
61,00. De ouderbijdrage is vrijwillig en wij willen geen kind 
buitensluiten voor welke activiteit dan ook maar beseft u wel dat 
zonder deze bijdrage veel activiteiten niet zoals hierboven 
beschreven niet door kunnen gaan.  
(Denk daarbij aan een grote post; het schoolreisje) 
 
Patricia Nijssen is de penningmeester van de OR tel: 06 36506742. 
Kunt u om welke reden dan ook de ouderbijdrage niet betalen, 
neemt u dan contact op met de schoolleiding.  
(De informatie wordt vertrouwelijk behandeld) 

 

Schoolreis van de groepen 1 t/m 6 
Ook al proberen we de kosten zo laag mogelijk te houden, de 
schoolreis kost toch al gauw ongeveer € 30,- per leerling.  
We willen graag met alle kinderen op reis. 

 

Schoolkamp groep 8 
De kinderen van groep 8 gaan meerdere dagen op schoolkamp. 
Deelname kost € 70 per kind, dit komt boven op de 
ouderbijdrage. 

        (Bij onvoldoende budget kan het schoolkamp niet 
doorgaan) 

 
Schoolfotograaf 
Eenmaal per jaar worden er foto's gemaakt door een 
beroepsfotograaf. 
Hierover ontvangt u tijdig bericht. Wanneer de schoolfotograaf 
komt, leest u in de nieuwsbrief 
Bij verschillende schoolactiviteiten worden foto's 
gemaakt. Deze kunt u terugzien op de website 
van onze school. Bij inschrijving heeft u aangegeven of 
u hiertegen bezwaar heeft. 

.  
 

OUDERS EN SCHOOL KUNNEN EEN BEROEP DOEN OP DE 
VOLGENDE DIENSTEN/INSTELLINGEN 
Logopedische hulp 
De leerkrachten zullen u aanspreken als zij vinden dat 
logopedische behandeling gewenst is. U wordt dan verwezen naar 
particuliere logopedisten. De logopedisten werken in school zodat 
uw kind niet veel hoeft te missen. 

 

Orthopedagoog /psycholoog 
De schoolbegeleider/ psycholoog mw. Petra Damme is 
betrokken bij de leerling besprekingen waarin zorgleerlingen 
worden besproken. Ook worden adviezen en materialen 
aangereikt waarmee leerlingen begeleid kunnen worden. 

 

Schoolmaatschappelijk werk 
Op de donderdagmorgen is Susanne Westgeest 
schoolmaatschappelijk werker op school aanwezig voor 
al uw vragen op opvoedkundig gebied. Het is een 
laagdrempelige mogelijkheid om op school met een 

deskundige te spreken over uw zorgen t.a.v. opvoeding en gezin. 
U kunt gebruik maken van het ouderspreek-uur of vooraf een 
afspraak maken. De maatschappelijk werker bespreekt op 
verzoek met de ib-er en leerkrachten opvallende zaken m.b.t. 
de leerlingen die reden geven tot zorg. U kunt contact met haar 
opnemen met via de e- mail s.westgeest@kwadraad.nl telefoon 
0621910036, de intern begeleider of de leerkracht van uw kind. 

 

Centrum Jeugd en Gezin, incl. G.G.D. 
De jeugdverpleegkundige Annemieke van der Meulen. 
A.van.der.Meulen@cjgrijnmond.nl en jeugdarts Anita 
Pellenkoft van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) 
Hellevoetsluis zien alle kinderen op school of op het CJG. 
Bijvoorbeeld tijdens een gesprek of wanneer uw kind een prik 
krijgt. 
Groep 2: meten, wegen en meer 
Wanneer uw kind in groep 2 zit, ontvangt u een uitnodiging om 
samen met uw kind langs te komen voor een afspraak. Tijdens 
deze afspraak op school of het CJG wordt uw kind gemeten en 
gewogen en onderzoeken we de motoriek. Daarnaast nemen 
we een ogen- en orentest af. 
Naast deze lichamelijke onderzoeken gaat de jeugdarts met u in 
gesprek over vragen die u heeft. Deze vragen kunnen gaan over 
de opvoeding, thuissituatie of gezondheid van uw kind. Bij de 
uitnodiging ontvangt u twee vragenlijsten om in te vullen. Deze 
worden gebruikt tijdens het gesprek. Met uw toestemming 
bespreken we vooraf met de leerkracht hoe het met uw kind 
gaat en worden de eventuele resultaten van deze afspraak 
teruggekoppeld, omdat we nauw met de school samenwerken 
en de leerkracht uw kind dagelijks ziet. 
9 jaar: vaccinaties 
In het jaar dat uw kind 9 jaar wordt, krijgt uw kind twee 
vaccinaties: de DTP-prik tegen difterie, tetanus en polio en de 
BMR-prik tegen bof, mazelen en rodehond. U ontvangt van 
tevoren een uitnodiging om met uw kind langs te komen. 
Groep 7: meten, wegen en meer 
Alle kinderen uit groep 7 worden door de jeugdverpleegkundige 
op school of op het CJG gezien. 
Omdat er in deze periode veel gebeurt, hebben 
ouders/verzorgers vaak vragen. Bijvoorbeeld over de 
beginnende puberteit, emotionele ontwikkeling, omgang met 
sociale media etc. De jeugdverpleegkundige kan deze samen 
met u bespreken. U ontvangt vooraf een uitnodiging om bij het 
gesprek aanwezig te zijn. 
Voor deze afspraak wordt u ook gevraagd om thuis een digitale 
vragenlijst in te vullen, de SDQ-vragenlijst. Deze kunt u anoniem 
invullen. U kunt de antwoorden mee nemen en tijdens het 
gesprek bespreken. 

mailto:r.vangalen@kwadraad.nl
mailto:A.van.der.Meulen@cjgrijnmond.nl


 
 
 
 
 
 

 
Als u niet aanwezig kunt zijn, wordt uw kind gewogen en gemeten. 
Met uw toestemming bespreken we vooraf met de leerkracht hoe 
het met uw kind gaat en worden de eventuele resultaten van deze 
afspraak teruggekoppeld, omdat we nauw met de school 
samenwerken en de leerkracht uw kind dagelijks ziet. 
De jeugdverpleegkundige op school 
Heeft u een vraag, bijvoorbeeld over voeding, beweging, slapen, 
luisteren of (faal)angst? De jeugdverpleegkundige luistert naar u 
en denkt graag met u mee! 

 

De jeugdverpleegkundige die aan de school van uw kind 
verbonden is: 

• Annemieke van der Meulen 

• Telefoonnummer: 010 - 2010110 

• E-mail: a.van.der.meulen@cjgrijnmond.nl 

 
Zorgteam op school 
Het zorgteam is een overleg met verschillende deskundigen en 
verbonden aan de school. Afhankelijk van de vraag kan de school 
de jeugdverpleegkundige van het CJG en/of de 
schoolmaatschappelijk werker uitnodigen om deel te nemen aan 
het zorgteam. 

 

Alles onder één dak 
Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is dé plek waar ouders, 
verzorgers, kinderen, jongeren en professionals terecht kunnen 
met vragen over gezondheid, opvoeden, opgroeien en verzorging. 
Als u het nodig vindt, biedt het CJG u en uw kind (van -9 maanden 
tot 18 jaar) ook advies en ondersteuning. 
Er werken jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, 
doktersassistenten, pedagogen en andere deskundigen om samen 
met u gezond en veilig opvoeden en opgroeien mogelijk te maken. 
Ga voor meer informatie over het CJG, privacy of voor 
opvoedinformatie naar onze website www.cjghellevoetsluis.nl. 

 

Ambtenaar Leerplicht 
Heeft u vragen over de leerplicht, dan kunt u tijdens kantooruren 
bellen naar de ambtenaar leerplicht mw. J. Sengers (0181- 330 
334) 
Gemeente Hellevoetsluis. 

 

Inspectie van het onderwijs 
Voor vragen over het onderwijs kunt u ook gebruik maken van het 
(gratis) nummer 0800 – 5010 of via U kunt de inspectie ook mailen 
via info@owinsp.nl of de website bezoeken: 
www.onderwijsinspectie.nl 
 

 
Wet Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld 
Onze school werkt met de verplichte meldcode 
kindermishandeling en huiselijk geweld. Onze school 
heeft een signaleringsfunctie wat betreft zorgen rondom 
de ontwikkeling van de leerlingen. De meldcode is een 
stappenplan dat professionals (arts, verpleegkundige of 
leraar) kunnen gebruiken als ze vermoedens van 
kindermishandeling en/of huiselijk geweld hebben. De 
meldcode beschrijft in 5 stappen: Stap 1: in kaart 
brengen van signalen 
Stap 2: collegiale consultatie en zo nodig 
raadplegen van het Advies- en Meldpunt 
Kindermishandeling of het Steunpunt      
Stap 3: gesprek met de cliënt/ouders 
Stap 4: wegen van het geweld 
Stap 5:              beslissen: hulp organiseren of melden 

Een ander kenmerk van de meldcode is dat ouders zo snel 
mogelijk betrokken worden. Als er zorgen zijn rond uw kind 
wordt dit (zoals gewoonlijk binnen onze school) meteen 
met u besproken. Er kan dan, indien nodig, gekeken worden 
of er hulp of andere ondersteuning nodig is. Interne 
vertrouwenspersoon op onze school is Esther van Eijl en 
belast met de taak om als contactpersoon op te treden in 
deze zaken. Zij is via de school (088-1454535) te bereiken. 
Er zijn ook twee externe vertrouwenspersonen. 
Mevr. Anita Pellenkoft (schoolarts) 
06 10097476 n.cikor@cijgrijnmond.nl 
Mevrouw M. Vellinga 06 50602639 
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