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In dit deel van de schoolgids vindt u de gegevens die elk schooljaar kunnen 

veranderen. In dit deel vindt u o.a. de schoolvakanties, de gymtijden, de bedragen 

van de ouderbijdrage, de jaarkalender en de namen van het personeel werkzaam 

op de Bron. 

 

 

Schooltijden 

 

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

08.30-12.00uur 08.30–12.00uur 08.30–12.15uur 08.30–12.00uur 08.30–12.00uur 

13.15-15.15uur 13.15–15.15uur   13.15–15.15uur 13.15–15.15uur 

 

 

 

Groepsleerkrachten 

 

Groep Leerkracht(en) Werkdagen 

Groep 1 Kim Roovers 

Sandra van Heiningen 

Ma, di 

Woe, do, vrij 

Groep 2 Wendy Kool 

Vanessa Hennen 

Ma, di 

Woe, do, vrij 

Groep 3 Mariska Tasma 

Mieke van der Torren 

Ma, woe, do, vrij 

di 

Groep 4 Regina Bandhoe 

Mieke van der Torren 

Ma, di, woe 

Do, vr 

Groep 5 Lieneke Jansen 

Mellin Saez 

Ma, di, do, vrij 

Woensdag 

Groep 6 Mellin Saez 

Kimberley Thijs 

Ma, di 

Woe, do, vrij 

Groep 7 Stefanie van der Velden 

Sabrina van Linden 

Ma, di, woe, vrij 

Woe, do, vrij 

*de vrijdagen worden 

verdeeld  

Groep 8 Nick Bus Hele week 

 

Beschikbaarheid directie 

 

Maandag Kees Groenendijk 

Dinsdag Kees Groenendijk / Astrid Van der Bend 

Woensdag Kees Groenendijk 

Donderdag Kees Groenendijk / Astrid van der Bend 

Vrijdag Kees Groenendijk  

 

 

U kunt ons altijd telefonisch bereiken en een boodschap doorgeven aan meester 

Smulders op dagen dat de directie afwezig is. Deze boodschappen worden 

doorgegeven en u wordt, indien gewenst, teruggebeld. 
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Onderwijsondersteunend personeel 

 

Functie Naam Werkdagen 

Intern Begeleider Daniëlle Kabbedijk Dinsdag en donderdag 

Conciërge Joop Smulders Dinsdag, woensdag, donderdag 

(alleen de ochtend) 

Onderwijsassistent Heleen van Meer Dinsdag, woensdag, donderdag en 

vrijdag (alleen de ochtend) 

Onderwijsassistent Jessica Hendriks Donderdag en vrijdag 

Vakleerkracht gym Jelle van Gerven Dinsdag en donderdag 

Vakleerkracht gym Robin Verdoorn Donderdag (alleen groep 8) 

Schoolmaatschappelijk 

Werk (SMW) 

 Maandagmiddag 

Administratie Anja Groenenveld Dinsdag om de week 

 

Schoolvakanties 2019-2020 

 

Herfstvakantie 21 t/m 25 oktober 

Sinterklaas – middag 

vrij 

5 december 

Middag voor 

Kerstvakantie - vrij 

20 december  

Kerstvakantie 24 december t/m 4 januari  

Voorjaarsvakantie 17 februari t/m 28 februari  

Goede Vrijdag 10 april  

Tweede Paasdag 13 april 

Meivakantie incl. 

Bevrijdingsdag 

27 april t/m 5 mei  

Hemelvaart 21 en 22 mei 

Pinksteren 1 juni 

Zomervakantie 20 juli t/m 28 augustus  

 

Overzicht Studiedagen 

 

Studiedagen – leerlingen vrij 

20 september (alleen de middag) 

20 januari 

17 t/m 21 februari 

13 maart 

6 april  

27 mei 

26 juni 

 

De vakanties en de studiedagen (en/of middagen) zijn ook terug te vinden op de 

jaarkalender. 

Er worden nog een aantal studiedagen gepland voor het team of delen daarvan, 

deze zijn in de jaarkalender terug te vinden. Ook in de nieuwsbrief staan de meest 

actuele gegevens. 
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Gymrooster 2019-2020 groep 3 t/m 8 

 

De groepen 1/2 gymmen in het speellokaal van het hoofdgebouw. De groepen 

3 t/m 8 in de gymzaal aan de Koolzaaddreef.  

 

Dinsdag  

 

08.30 uur -09.15 uur 

09.15 uur -10.00 uur 

10.00 uur -10.45 uur 

10.45 uur -11.30 uur 

11.30 uur -12.15 uur 

13.00 uur -13.45 uur* 

Groep 3 

Groep 4 

Groep 5 

Groep 6 

Groep 7 

Groep 8 

Jelle van Gerven 

Jelle van Gerven 

Jelle van Gerven 

Jelle van Gerven 

Jelle van Gerven 

Jelle van Gerven 

*groep 8 is deze dag om 11.45 uur uit  

 

Donderdag 

 

08.30 uur -09.15 uur 

09.15 uur -10.00 uur 

10.00 uur -10.45 uur 

10.45 uur -11.30 uur 

11.30 uur -12.15 uur 

14.30 uur -15.15 uur 

Groep 3 

Groep 4 

Groep 5 

Groep 6 

Groep 7 

Groep 8 

Jelle van Gerven 

Jelle van Gerven 

Jelle van Gerven 

Jelle van Gerven 

Jelle van Gerven 

Robin Verdoorn 

 

 

Schoolfonds 

 

Voor kosten die we niet vergoed krijgen van het ministerie vragen we de ouders een 

ouderbijdrage. De kosten van de ouderbijdrage zijn door het bestuur in overleg met 

de GMR voor alle scholen van de vereniging vastgesteld.  U krijgt, in september, per 

gezin een nota met het verzoek het bedrag op de girorekening van de ouderraad 

te storten. Het gironummer van de ouderraad is  

NL20 INGB0005290719, t.a.v. Oudercommissie basisschool De Bron. 

 

per kind op school: €  30,00 

Als een kind in de loop van het jaar op school komt,  

worden de resterende maanden à €  3,00  verrekend. 

 

 

U kunt het bedrag ook op school komen betalen bij de directie. 

 

Schoolreizen/kamp 

 

Omdat wij dit jaar 40 jaar bestaan, organiseren wij een schoolreis voor de  

groepen 1 t/m 8. Deze vindt plaats in de feestweek op vrijdag 8 mei. 

De schoolreis  wordt apart berekend en niet uit de ouderbijdrage betaald.  

Groep 8 gaat op kamp in juni en daar ontvangt u ook een aparte rekening voor.  

De kosten voor schoolreis zijn €25,00 per leerling. Het kampgeld bedraagt €85,00. 

De meeste ouders hebben het bedrag van de schoolreis al voldaan in het 

afgelopen schooljaar. Heeft u dat nog niet gedaan, wilt u dat dan alsnog doen?  
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Overblijven 

 

De SKS (heet nu Smallsteps!) verzorgt de Tussen de Middag Opvang (TMO) bij ons op 

school. De TMO biedt gelegenheid aan kinderen om onder pedagogisch 

verantwoorde begeleiding te eten, te spelen en tot rust te komen. De kinderen 

nemen hun eigen eten mee van thuis. Dat mag in de koelkast worden bewaard. Zij 

krijgen water te drinken dat wordt ingeschonken door de leiding van de TMO.  

Inschrijfformulieren zijn op school te krijgen. Wilt u eerst meer informatie, dan kunt u 

contact opnemen met de SKS-afdeling Klantrelaties & Bemiddeling, tel. 0181 613520  

 

Medezeggenschapsraad (MR) 

 

Dit schooljaar hebben zitting in de medezeggenschapsraad: 

     

Namens het team Namens de ouders 

Sabrina van Linden Meneer M. Oerlemans 

Mieke van der Torren Meneer P. Kistemaker 

Kees Groenendijk  

 

Sandra van Heiningen zal deelnemen aan de GMR (gezamenlijke 

medezeggenschapsraad van VCPO). In de MR-vergadering zal worden besproken 

welke ouder naar de GMR gaat.  

 

 

Ouderraad (OR) 

 

Dit schooljaar hebben zitting in de ouderraad: 

 Mevrouw Heijmans (voorzitter)  

 Mevrouw Beenhakker     

 Mevrouw Dos Santos 

 Mevrouw Stadhouder 

 Mevrouw De Widt 

 Mevrouw Bahnerth 

 

 

Jeugdgezondheidszorg GGD 

 

In de periode dat uw kind op de basisschool zit, wordt er twee keer een preventief 

gezondheidsonderzoek door de GGD uitgevoerd. De jeugdarts en de assistente 

onderzoeken uw kind uitgebreid in groep 2. U wordt hier schriftelijk voor uitgenodigd 

en mag bij dit onderzoek aanwezig zijn. U krijgt ook een vragenlijst over de 

gezondheid en de ontwikkeling die moet worden ingevuld. 

 

Als uw kind in groep 7 zit voert de jeugdverpleegkundige het onderzoek uit. Ze 

controleert dan lengte en gewicht, bekijkt de lichamelijke ontwikkeling en houding 

en test zo nodig de ogen. Ook krijgt u het verzoek een vragenlijst (SDQ) met vragen 

gericht op de ontwikkeling en het welzijn van uw kind in te vullen. De ouders kunnen 

bij dit onderzoek aanwezig zijn. 
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Tevens wordt er in groep een onderzoek gedaan in de vorm van een klassikale 

vragenlijst naar onderwerpen die belangrijk zijn voor een gezonde ontwikkeling van 

kinderen. De GGD wil hiermee een beeld krijgen van de gezondheid, het welzijn en 

de leefgewoonten van de kinderen op groepsniveau. 

 

Heeft u vragen heeft over de gezondheid of het welbevinden van uw kind dan kunt 

u altijd een afspraak maken. Alle kinderen en hun ouders uit groep 1-4 kunnen 

terecht bij de jeugdarts. Ouders met kinderen uit groep 5-8 kunnen een afspraak 

maken met de jeugdverpleegkundige verbonden aan de school. 

 

Antwoord op veel van uw vragen over gezondheid en welbevinden kunt u vinden 

op onze website: www.ggd-zhe.nl . Bijvoorbeeld: heeft u vragen over de opvoeding, 

over vreemde lucht in of rond uw woning of hebt u een vermoeden van 

kindermishandeling? 

Ook vindt u informatie over (kinder)ziekten, beweging of groei en ontwikkeling. 

 

Adres en telefoonnummer: 

 

GGD Zuidhollandse Eilanden 

Van Hogendorpstraat 50 

3201 WD Spijkenisse 

T (0181) 65 24 85 

 

Vertrouwenspersoon  

 

Intern: 

Astrid van der Bend – Locatieleider 

a.vanderbend@debron-vcpo.nl 

 

Extern: 

Jeroen Meijboom – j.meijboom@cedgroep.nl 

 

Pestcoördinator 

 

Astrid van der Bend – Locatieleider 

a.vanderbend@debron-vcpo.nl 

 

Voorbehoud 

 

De verstrekte jaargegevens van deze schoolgids kunnen door omstandigheden 

gewijzigd worden. In de nieuwsbrief worden de meest actuele gegevens vermeld. U 

vindt daarin ook de data voor schoolconcerten, toneelvoorstellingen, excursies, etc. 

De data daarvan voor het schooljaar 2019-2020 zijn pas in een later stadium bekend. 

De groepsleerkracht zal u daarvan op de hoogte stellen via Social Schools. 

http://www.ggd-zhe.nl/
mailto:a.vanderbend@debron-vcpo.nl
mailto:j.meijboom@cedgroep.nl
mailto:a.vanderbend@debron-vcpo.nl

