
 
 
Informatie 2014-2015 
 
In deze bijlage vindt u alle actuele informatie 
voor het komende schooljaar. Deze bijlage 
vervangt de bijlage in de schoolgidsmap van 
het schooljaar 2013-2014.  
 

Schooltijden  

 ’s morgens van 8.30 tot 12.00 uur 

 ’s middags van 13.00  tot 15.00 uur 

 Woensdagochtend tot 12.15 uur, 
woensdagmiddag vrij 

 vrijdag vrij voor kinderen in gr 1 
(kinderen die in gr 2 zitten gaan op 
vrijdag naar school)  

 
In verband met de veiligheid van uw 
kinderen vragen wij u hen niet te vroeg naar 
school te sturen. 
’s Morgens gaat de deur om 8.20 uur open; 
aanwezigheid van alle kinderen in de klassen 
is vanaf half negen verplicht. 
Bij de kleutergroepen, groep 3 en groep 4 
(tot de herfstvakantie) kunnen ouders tot 
kwart voor negen in de klas blijven om met 
hun kind een spelletje te doen of een boekje 
te lezen. Heeft u meerdere kinderen in de 
onderbouw? Spreekt u dan met uw kind af 
op welke dagen u in de klas binnenloopt en 
op welke dagen niet. Ook onderbouw-
kinderen moeten om half negen in hun 
eigen klas aanwezig zijn.  
Kinderen die tussen 12.00 uur en 13.00 uur 
naar huis gaan kunnen vanaf 12.50 uur weer 
op het speelplein terecht.  
 

Gymrooster 
groep 3: maandagmorgen en vrijdagmorgen 
groep 4: vrijdagmorgen (dinsdagmiddag 
zwemmen) 
groep 5: maandagmorgen en vrijdagmorgen 
groep 6: maandagmorgen en vrijdagmorgen 
groep 7: maandagmiddag en vrijdagmiddag 
groep 8: maandagmiddag en vrijdagmiddag 
 
Wilt u uw kind helpen eraan te denken op 
deze dagen gymkleding mee naar school te 
nemen? In verband met de beperkte 
kapstokruimte en uit hygiënische overwe- 
gingen graag de gymspullen ook weer mee 
naar huis nemen. 
 

 
Schoolgidsbijlage 2014/2015 De Fakkel  

 
 
Zwemmen 
Groep 4 gaat op de dinsdagmiddag 
zwemmen. Met het vervoer heen en terug 
naar het zwembad, zijn zij de hele middag 
uit de school. De leerkrachten zullen via 
Schoudercom een uitnodiging sturen naar de 
betreffende ouders voor begeleiding. 
 
Vakanties  
(zie hiervoor ook de kalender) 

 Herfstvakantie: 18 t/m 26 oktober  

 Kerstvakantie: 20 december t/m 4 
januari 

 Krokusvakantie: 21feb t/m 01 mrt 

 Pasen: 03 t/m 06 april 

 Meivakantie: 25 april t/m 10 mei 

 Hemelvaart: 14 mei t/m 17 mei 

 Pinksteren : 23 t/m 25 mei  

 Zomervakantie: 11 juli t/m 23 augustus 
 
Vrije dagen  
(zie hiervoor ook de kalender) 

 Sint: de kinderen van groep 1 en 2:  
vrij op woensdagochtend 3 dec vanaf 
10.30 uur . Alle kinderen zijn de middag 
vrij op 5 dec. 

 kerstvieringen:  
groep 1-2 : wordt gehouden op 
woensdag 17 dec, gewone schooltijden. 
De groepen 3 t/m 8 zijn  
donderdagmiddag 18 dec vrij dit ivm 
kerstviering in de avond. 
Alle groepen zijn vrijdagmiddag 19 
december vrij. 

 kamp: de kleuters die niet door gaan 
naar groep 3, gaan niet op kamp en zijn 
vrij op 18 en 19 mei.  

 Alle kinderen die op kamp gaan zijn vrij 
op de ochtend van vertrek.  

  
Vrije dagen i.v.m. studiedag leerkrachten 
(zie hiervoor ook de kalender) 

 19 september 

 30 januari en 2 februari 

 15 mei 

 29 juni 

 Margedag: 10 juli 
 



Financieel overzicht 

 ouderbijdrage:  
Dit schooljaar sturen wij u in september 
voor de ouderbijdrage, het kamp en de 
mappenbijdrage één betalingsverzoek.  
U kunt het totaalbedrag in één of twee 
termijnen betalen. (voor groep 8 Oldebroek 
is meerdere termijnen mogelijk). In het 
betalingsverzoek wordt aangegeven hoe de 
bijdrage wordt besteed. 
 
De ouderbijdrage: 

 gr 1 t/m 8   € 40,- 
 
Bijkomende kosten voor verschillende 
groepen: 

 groep 1:   €  10,- (mappen) 
als kinderen later instromen wordt het 
bedrag aangepast 

 groep 2 t/m 7 €  25,- (kamp) 

 groep 8:  € 130,- (Austerlitz) 
 
Kosten vervoer uitstapjes 
Bij uitstapjes met openbaar vervoer vragen 
wij u het kind een ov- kaart mee te geven. 
Indien u geen ov kaart heeft vragen we u de 
bijdrage voor het kopen van een kaartje in 
de bus (dit is altijd duurder).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Overblijven 

 Als u vragen heeft over de overblijf kunt 
u terecht bij Annet Spaan, zij doet onze 
administratie. Zij werkt op maandag en 
dinsdag. 

 Bij aanvang van het nieuwe schooljaar 
ontvangt u een inschrijfformulier waarop 
u kunt aangeven op welke dagen uw 
kind gaat overblijven. 

 Wanneer het kind op vaste dagen 
overblijft, ontvangen de ouders hiervoor 
3 keer per jaar een verzoek om per giro 
voor een periode te betalen. 

 De betaling voor een periode moet vóór 
de aanvang van een volgende periode 
binnen zijn. 

 Als uw kind op vaste dagen overblijft en 
u betaalt per bank/giro kost overblijven 
€ 1,75 per keer.. 

 Voor “af en toe” overblijven kunnen de 
ouders bij Annet een strippenkaart 
kopen voor € 20,- Hiervoor kan het kind 
10x overblijven. Overblijven met een 
strippenkaart is dus duurder. De 
strippenkaart wordt bewaard bij de 
overblijfadministratie in de klas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Medezeggenschapsraad 
Email: via Schoudercom bereikbaar 

 

Samenstelling: 

Voorzitter: 
Roel Bronda, ouder 
Vader van Niek (gr 7 en Britt (gr 6) 
 
Sjaan de Vries, ouder 
Moeder va Bonnie (gr 7)  en Sylvester  
(gr5) 

 
Mariëlle van der Borgh, ouder 
Moeder van Juliette (gr 6) 

 
Tineke de Vos, leerkracht 
 
Janneke van Beusekom, leerkracht 
 
Inge Boschloo, leerkracht 
 

 
 
Ouderraad 
Email: via Schoudercom bereikbaar 
 
Samenstelling: 
Yvonne van der Kley, voorzitter 
(moeder van Simon uit gr 8 en Anna uit gr 7) 
 
Alexander Schyns, penningmeester 
(vader van Belle uit gr 7) 
 
Andrea Grim, secretaris  
(moeder van Jits en Fleur uit gr 6) 
 
Pien Naber 
(moeder van Annelot, gr 4 en Rosanne gr ½ C) 
 
Petra Vernooij 
(moeder van Stijn en Wouter Huijzer uit gr 5) 
 
Ies Poissonnier 
(vader van Yannick gr 1/2 c) 
 
vacature 
 
Namens de medezeggenschapsraad: Sjaan de 
Vries 
 
namens het team: wordt nog ingevuld.  
 
 
 
 

 


