
Groepsindeling schooljaar 2021-2022 

locatie Middelbeers 

groep 1-2A juffrouw Ilja van de Sande maandag t/m vrijdag 

groep 1-2B juffrouw Bianca Moelans 
juffrouw Angelique Leermakers 

maandag/ dinsdag/woensdag 
donderdag  

groep 1-2C juffrouw Imke van Overbeek maandag t/m vrijdag 

groep 3 juffrouw Suzanne van den Broek 
juffrouw Irene Hems 

maandag/ dinsdag 
woensdag / donderdag /vrijdag 

groep 4 juffrouw Margreth Sanders 
juffrouw Angelique Leermakers 

maandag t/m donderdag (vrijdag) 
(vrijdag) 

groep 4/5 juffrouw Kim Verouden maandag t/m vrijdag 

groep 5 juffrouw Very van de Snepscheut maandag t/m vrijdag 

groep 6B juffrouw Kirsten Keij 
juffrouw Gwenn van Krugten 

maandag/dinsdag 
woensdag/donderdag/vrijdag 

groep 6A juffrouw Heidi Vogels 
juffrouw Jojanneke van der Mierden 

dinsdag/woensdag/donderdag 
maandag/vrijdag 

groep 7B juffrouw Ingrid van Hoof 
juffrouw Ivonne Beekmans 

maandag / dinsdag / (woensdag) 
(woensdag) / donderdag / vrijdag  

Groep 7A meester Teun van Korven maandag t/m vrijdag 

groep 8A meester Frank van Roessel 
juffrouw Inge Hesselmans 

maandag t/m vrijdag(ochtend) 
vrijdagmiddag 

groep 8B juffrouw Brigitte Mensink 
juffrouw Ciska Heertjes 

maandag / dinsdag 
woensdag /donderdag/vrijdag 

 

locatie Oostelbeers 

groep 1-2D juffrouw Henriëtte van de Wal 
juffrouw Mariëlle van Loon 

maandag/dinsdag/(woensdag) 
(woensdag) donderdag / vrijdag 

groep 1-2E juffrouw Wiep Kroot 
juffrouw Inge Hesselmans 

maandag t/m donderdag 
vervanging zwangerschapsverlof  

groep 3/4 juffrouw Angelique Hubers-Daniels 
juffrouw Ilse Buijlinckx 

maandag/woensdag/donderdag  
dinsdag t/m vrijdag 

groep 5/6 juffrouw Simone Moors maandag t/m vrijdag 

 

Naast bovenstaande groepsleerkrachten zijn verder de volgende personen werkzaam op beide locaties: 

directeur:    Dana Wellens   (maandag t/m vrijdag) 
intern Begeleider:                 Margo Bullens             (maan- / dins- / donder- /vrijdag) 
gedragsspecialist + IB (gr 1-2)         Marja van den Bors       (dinsdag t/m vrijdag) 
ICT-coördinator:                         Gwenn van Krugten  (maandag t/m vrijdag) 
handvaardigheid:                        Diana van Zon               (maandag en vrijdag) 
leerkracht bewegingsonderwijs:  Maud Huijbers   (maandag t/m vrijdag) 

Mariska Boerboom  (maandag/dinsdag/donderdag) 
muziekdocent:    Tenny van Elst   (maan-/dins-/donderdag) 
onderwijsassistent:   Lieke Rijkers   (woens-/donder-/vrijdag) 
  
Schooltijden 
maandag/ dinsdag / donderdag / vrijdag                       8.30 – 14.45 uur  
woensdag                                 8.30 – 12.30 uur 
Wij maken gebruik van een continurooster. Dit betekent dat alle kinderen in de middagpauze op school blijven. 
De middagpauze voor de kinderen is 45 minuten.  
De kinderen van groep 1 zijn vrijdag de hele dag vrij. 
De kinderen van groep 2-3-4 zijn op vrijdag om 12 uur vrij. 
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I.v.m. het verlof op vrijdag van de groepen 1 en de vrijdagmiddagen van de groepen 2, 3 en 4 zijn de meeste 
vieringen in schoolverband op een andere dag gepland.  
Verjaardagen in de groepen 1 en 2 kunnen dus niet op de vrijdag gevierd worden. 
 
Kennismakingsgesprekken 
Groep 1 t/m 8 in de week van 20 en 27 september 2021. 
Vanaf dit schooljaar organiseren we kennismakinggesprekken in plaats van een informatieavond. Ouders en kind 

worden uitgenodigd voor deze gesprekken.  

Het kennismakingsgesprek is een belangrijke investering in de relatie en samenwerking tussen ouders en school. 

Als ouders en leerkracht elkaar hebben leren kennen bij de start, loopt het contact makkelijker als er iets aan de 

hand is waarbij opnieuw contact nodig is. Het kind merkt dat zijn ouders en de leerkracht samen een goede start 

willen maken en krijgt de kans om te vertellen over zijn hobby’s en interesses.  

Verder is het kennismakingsgesprek ook een goed moment om wederzijdse verwachtingen tussen leerling, ouders 

en school uit te spreken. En om afspraken te maken hoe ouders en school in het komende jaar samen optrekken bij 

de ontwikkeling van het kind. Ieder vanuit zijn eigen rol en deskundigheid, maar wel met elkaar zodat een kind zich 

optimaal kan ontwikkelen en goed tot zijn recht kan komen. 

Ter voorbereiding op het gesprek deelt de leerkracht specifieke groepsinformatie met de ouders. Deze informatie 

kunt u doornemen en mochten er nog vragen zijn, kunt u deze meenemen in het gesprek.  

Oudergesprekken 
De gesprekken in november en op het einde van het schooljaar zijn facultatief. Dit betekent dat u zelf beslist of u er 
gebruik van maakt. In sommige gevallen, wanneer de leerkracht of de school vindt dat een gesprek nodig is, wordt u 
door de leerkracht uitgenodigd. 
In februari/maart verwachten we alle ouders tijdens de oudergesprekken.  
 
Groep 1-2 

- kijkmorgen/-kijkmiddag (alleen voor groep 1) wanneer de coronaregels het toelaten. 
- individuele oudergesprekken voor de groepen 1 en 2 vinden plaats in de week van: 

15 november 2021 (facultatief) 
21 februari 2022 
4 juli 2022 (facultatief) 

 
Groep 3 t/m 7 

- individuele oudergesprekken vinden plaats in de week van: 
22 november en 29 november 2021 (facultatief) 
7 maart en 14 maart 2022  
11 juli 2022 (facultatief) 

- groep 7 heeft op einde van het schooljaar de voorlopige adviesgesprekken. 
 
Groep 8 

- informatieavond m.b.t. voortgezet onderwijs: dinsdag 16 november 2021 
- individuele oudergesprekken vinden plaats in de week van: 

22 november en 29 november 2021 (facultatief) 
- adviesgesprekken m.b.t. de schoolkeuze voortgezet onderwijs: in de week van 14 februari 2022 
 

Rapporten 
De kinderen van groep 3 t/m 8 krijgen op de volgende data hun rapport mee: 

- maandag 22 november 2021 (voortgangsrapport) 
- donderdag 10 februari 2022 (rapport groep 8) 
- maandag 7 maart 2022 (rapport groep 3 t/m 7) 
- donderdag 7 juli 2022 (rapport groep 3 t/m 8) 
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Vakantierooster - / vrije dagen  
De vakantie- en vrije dagen voor het schooljaar 2021-2022 zijn als volgt verdeeld: 

start schooljaar: maandag 6 september 2021 
herfstvakantie:  maandag 25 oktober t/m vrijdag 29 oktober 2021 
Kerstvakantie:  maandag 27 december 2021 t/m vrijdag 7 januari 2022 
carnavalsvakantie: maandag 28 februari t/m vrijdag 4 maart 2022 
Pasen:   maandag 18 april 2022 
meivakantie:  maandag 25 april t/m vrijdag 6 mei 2022 
Hemelvaart:  donderdag 26 mei en vrijdag 27 mei 2022 
Pinksteren:  maandag 6 juni 2022 
laatste schooldag: vrijdag 22 juli 2022 (‘s middags vrij) 
zomervakantie:  maandag 25 juli t/m vrijdag 2 september 2022 
 
studiedagen schoolteam 
maandag 4 oktober 2021   studiedag SKOBOS  (kinderen gehele dag vrij) 
donderdag 11 november 2021  studiedag schoolteam (kinderen gehele dag vrij) 
woensdag 16 februari 2022  studiedag schoolteam (kinderen gehele dag vrij) 
woensdag 13 april 2022   studiedag schoolteam (kinderen gehele dag vrij) 
maandag 27 juni 2022   studiedag schoolteam  (kinderen gehele dag vrij) 
 
Activiteiten dit schooljaar 
Via het informatieblaadje ‘De Stroom’, de groepsouders en de groepsleerkracht wordt u op de hoogte gebracht van 
de activiteiten die op school of door de jaargroep georganiseerd worden. 
Bij de keuze en organisatie van activiteiten vindt steeds overleg plaats tussen beide locaties van onze school. 
In ons informatieblaadje brengen wij u tijdig op de hoogte.  
 
Groepsouder 
Een groepsouder vormt de schakel tussen leerkracht en hulpouders en kan als eerste aangesproken worden bij het 
regelen van groepsondersteunende werkzaamheden. Belangstellende ouders kunnen zich aanmelden als groepsouder. 
De leerkracht maakt de uiteindelijke keuze. 
De groepsouder ontvangt van de leerkracht een lijst met de e-mailadressen van de overige ouders van de groep. Alleen 
de e-mailadressen van ouder(s)/verzorger(s) die hier toestemming voor geven, worden door de leerkracht aan de 
groepsouder verstrekt. 
Er worden in het kader van de wetgeving m.b.t. privacy geen leerlinglijsten aan ouders gegeven.  
 
Jeugdgezondheidszorg 
Onze school werkt samen met de GGD Brabant-Zuidoost. Het team Jeugdgezondheidszorg van de GGD bestaat uit 
een jeugdarts, jeugd-verpleegkundige, assistente, psycholoog en preventiemedewerker. 
 
Tijdens de basisschoolperiode komen kinderen in groep 2 en in groep 7 in contact met de medewerkers van het 
team Jeugdgezondheidszorg. Het team besteedt aandacht aan de lichamelijke, psychische en sociale ontwikkeling 
van uw kind. Afhankelijk van de leeftijd en ontwikkelingsfase ligt de nadruk steeds op andere gezondheidsaspecten, 
zoals groei, motoriek, leefstijl, spraak en taal, maar ook op schoolverzuim en gedrag. De ouders zijn bij een 
onderzoek aanwezig. 
 
Ook buiten deze onderzoekmomenten kunnen de school en/of ouders altijd contact opnemen met de 
jeugdgezondheidszorg als er vragen of zorgen zijn over een leerling. Dit kunnen medische problemen zijn, maar 
bijvoorbeeld ook vragen over moeilijk gedrag of opvoeding. Afhankelijk van de vraag of het probleem, bekijkt de 
jeugdgezondheidszorg of verder advies of onderzoek nodig is en door wie. 
Preventieve logopedie en psychologisch onderzoek maken geen onderdeel meer uit van het basistakenpakket van 
de jeugdgezondheidszorg van de GGD. 
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Hoofdluiscontrole 
Na elke vakantie worden alle kinderen (door enkele ouders) gecontroleerd op hoofdluis. Wordt er bij uw kind 
hoofdluis geconstateerd dan krijgt u hier telefonisch of schriftelijk bericht van. 
We vragen u dringend uw kind(eren) regelmatig te controleren en indien nodig te behandelen met een lotion 
(verkrijgbaar bij de drogist). Ook is het regelmatig kammen met een stevige netenkam aan te bevelen om neten te 
verwijderen. 
Ook vragen wij u ieder geval van hoofdluis te melden, zodat we passende maatregelen kunnen nemen. 
 
Gymkleding 
Groep 1-2: Gymschoenen, liefst met klittenband. 
Groep 3 t/m 8: Schone gymschoenen, gymbroek, T-shirt of turnpakje en handdoek. 
 
Rooster gymnastiek locatie Oostelbeers. 
Het is de bedoeling dat de kinderen van groep 3 t/m 6 op dinsdagmiddag naar de sporthal van “de Klep” gaan om 
te gymmen. De kinderen van de groepen 3/4 en 5/6 worden met de bus naar de sporthal vervoerd.  
Door corona is dit vorig jaar niet doorgegaan en dit willen we nu weer opstarten. Zodra het vervoer geregeld is, 
krijgt u hierover bericht. Voorlopig krijgen de kinderen nog even buiten gym.  
 
Rooster gymnastiek Middelbeers 
Zie het rooster in de bijlage. 
 
Zindelijkheid 
We gaan ervan uit de kleuters zindelijk zijn als zij op onze school instromen.  
Natuurlijk zijn er soms ‘ongelukjes’, maar de leerkracht kan voor kinderen die niet zindelijk zijn de groep niet 
zonder toezicht achterlaten om te gaan helpen bij het verschonen.  
Ouders worden gebeld om hun kind te komen verschonen als het in zijn/haar broek gepoept heeft. 
 
Snoepen en tussendoortjes 
Regel is dat snoepen op school in principe niet is toegestaan. Alleen bij traktaties van kinderen vanwege hun 
verjaardag wordt een uitzondering gemaakt. Kauwgom, lolly’s en losse snoep-ballen zijn altijd verboden.  
Als tussendoortje adviseren wij fruit en groente in voor hergebruik geschikte doosjes en drinken in afsluitbare 
bekers. 
  
Schoolongevallenverzekering 
Het schoolbestuur heeft voor alle scholen een collectieve ongevallenverzekering afgesloten bij  
AON, verzekerden bij activiteiten in schoolverband (incl. van en naar school). 
leerlingen / personeel / participerende ouders 
Schadeformulieren zijn verkrijgbaar op school bij de directie. 
Ouders kunnen in het verlengde van deze verzekering een eigendomsverzekering voor hun kind afsluiten. Deze 
vergoedt de schade aan kleding en andere eigendommen van het kind, ontstaan tijdens de schooluren. Als u 
geïnteresseerd bent in uitbreiding van de ongevallenverzekering of in een eigendommenverzekering, dan kunt u 
zich voor formulieren wenden tot de directie. 
Het schoolbestuur heeft een collectieve inzittendenverzekering m.b.t. de activiteiten in schoolverband afgesloten. 
 
WA-verzekering 
Personeelsleden en ouders die in het kader van de schoolorganisatie op kinderen toezicht houden, zijn door de 
school verzekerd tegen wettelijke aansprakelijkheid. Dit houdt in: indien een kind lichamelijk letsel of materiële 
schade oploopt terwijl hij/zij onder toezicht stond van een personeelslid of een ouder, valt het lichamelijk letsel 
onder de dekking van de verzekering. Uitkering vindt alleen dan plaats wanneer nalatigheid van de toezichthouder 
kan worden aangetoond. 
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Ouderraad 

Zie website:  https://debeerze-skobos.nl/ouders/ouderraad/  
Doi van Gerven   voorzitter 
Maartje Senders  secretaris 
Karin van Kerkhof  penningmeester 
 
Medezeggenschapsraad schooljaar 2021-2022 
Zie website: https://debeerze-skobos.nl/ouders/medezeggenschapsraad/  
e-mailadres: bee.mrouder@skobos.nl  
    
Piet Blankers   voorzitter 
Henriëtte van de Wal  secretaris 
 
GMR-leden: 
Moniek Bruininx (ouder) en Bianca Moelans (leerkracht) 
 
e-mailadressen: 

Onderwijzend personeel 

Ivonne Beekmans ivonnebeekmans@skobos.nl   

Mariska Boerboom mariskaboerboom@skobos.nl  

Marja van den Bors marjavandenbors@skobos.nl  

Suzanne van den Broek suzannevandenbroek@skobos.nl  

Ilse Buijlinckx ilsebuijlinkckx@skobos.nl 

Margo Bullens margobullens@skobos.nl 

Angelique Daniëls angeliquedaniels@skobos.nl  

Tenny van Elst tennyvanelst@skobos.nl  

Ciska Heertjes ciskaheertjes@skobos.nl  

Irene Hems irenehems@skobos.nl  

Inge Hesselmans ingehesselmans@skobos.nl  

Ingrid van Hoof ingridvanhoof@skobos.nl  

Kirsten Keij kirstenkeij@skobos.nl  

Teun van Korven teunvankorven@skobos.nl   

Wiep Kroot wiepkroot@skobos.nl  

Gwenn van Krugten gwennvankrugten@skobos.nl  

Angelique Leermakers angeliqueleermakers@skobos.nl  

Mariëlle van Loon mariellevanloon@skobos.nl  

Brigitte Mensink brigittemensink@skobos.nl  

Jojanneke van der Mierden jojannekevandermierden@skobos.nl  

Bianca Moelans biancamoelans@skobos.nl  

Simone Moors simonemoors@skobos.nl  

Imke van Overbeek imkevanoverbeek@skobos.nl  

Frank van Roessel frankvanroessel@skobos.nl  

Ilja van de Sande iljavandesande@skobos.nl  

Margreth Sanders margrethsanders@skobos.nl  

Very van de Snepscheut veryvandesnepscheut@skobos.nl  

Kim Verouden kimverouden@skobos.nl  

Heidi Vogels heidivogels@skobos.nl  

Henriëtte van de Wal henriettevandewal@skobos.nl  

Diana van Zon dianavanzon@skobos.nl  
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Onderwijsondersteunend personeel 

Lieke Rijkers liekerijkers@skobos.nl 

Radmila Borovcanin radmilaborovcanin@skobos.nl 

Frank Spelt frankspelt@skobos.nl 

Kees Copal keescopal@skobos.nl 

Maria Timmermans mariatimmermans@skobos.nl 

Leonie de Laat leoniedelaat@skobos.nl 

 
Directie 

Dana Wellens (directeur) danawellens@skobos.nl  

 
 
Gymnastiekrooster Locatie Middelbeers 
 

 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

8.30 -8.45      

8.45-9.00 1 2E OB 3 7B 1 2D OB 8A 

9.00-9.15      

9.15-9.30      

9.30-9.45 1 2D OB 4/5.  1 2E OB 4 

9.45-10.00   7A   

10.00-10.15      

10.15-10.30      

10.30-10.45 4    4/5. 

10.45-11.00  8B 6A 1 2 C  
11.00-11.15      

11.15-11.30 5   1 2 A 5 

11.30-11.45  8A    

11.45-12.00    1 2 B  
12.00-12.15   6B   

12.15-12.30      

12.30-12.45      3 4 5 6    

12.45-13.00 1 2A OB  3 6A 

13.00-13.15      

13.15-13.30      

13.30-13.45 1 2B   7B 6B 

13.45-14.00      

14.00-14.15      

14.15-14.30 1 2 C   8B 7A 

14.30-14.45      

maandag 6 september 2021 is er geen gymles  

donderdag 21 en vrijdag 22 juli 2022 zijn 
er geen gymlessen     

 

mailto:danawellens@skobos.nl

