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Jaargegevens 2017/2018 
 

 
 
 

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

veranderen. Elk jaar ontvangt u een nieuw deel ter vervanging van de “yellow 
pages” in de schoolgids. 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 

08.30-11.45uur 08.30–11.45uur 08.30–12.15uur 08.30–11.45uur 08.30–11.45uur 

13.00-15.15uur 13.00–15.15uur   13.00–15.15uur 13.00–15.15uur 

 
 
 

 
 

 
Groepsleerkrachten 

 

Groep Leerkracht(en) Werkdagen 

Groep 1/2  Kikkergroep Juf Esther Deijl 
Juf Karina de Vries 

Ma, di, woe (om en om) 
Woe (om en om), do, vr 

Groep 1/2  Vlindergroep Juf Hennie Meijer 
Juf Mieke van der Torren 

Ma, di, woe 
Do en vr 

Groep 1     Berengroep Juf Suzanne van Erk 
Juf Sandra van Heiningen 

Ma, di 
Woe, do, vr 

Groep 3 Juf Mariska Tasma 
Juf Ria Barto 

Ma, do, vr 
Di, woe 

Groep 4 Juf Regina Bandhoe 
Juf Daniëlle Kabbedijk 

Ma, di, woe 
Do, vr 

Groep 5 Juf Lieneke Jansen 
Juf Mieke van der Torren 

Juf Astrid van der Bend 

Ma, di, do en vr 
Woe 

Vrije dagen juf Jansen 

Groep 6 Juf Sarissa van der 

Gronden 
Juf Kimberley Thijs 

Ma, di 

Woe, do, vr 

Groep 7 Juf Lizette Mutsaers 
Juf Sabrina van Linden 

Ma, di, woe 
Do en vr 

Groep 8 Meester Nick Bus Hele week 
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Beschikbaarheid directie 

 

Maandag Astrid van der Bend / Dineke Wesdijk (IB) 

Dinsdag Kees Groenendijk/Astrid Van der Bend 

Woensdag  

Donderdag Kees Groenendijk / Dineke Wesdijk (IB) 

Vrijdag Wisselend Astrid van der Bend/ 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 gelijk 

doorgegeven en u wordt, indien gewenst, terug gebeld. 
 

 
 

Onderwijsondersteunend personeel 
 

 Dineke Wesdijk – Intern Begeleider (IB) 

 Meester Smulders – conciërge 
 Juf Heleen van Meer – onderwijs assistent en ICT coördinator 

 Meester Rob van Wingerden – vakleerkracht gym op dinsdag 
 Daisy Lutter – schoolmaatschappelijk werk 
 Anja Groeneveld – administratief medewerker 

 
Schoolvakanties 2017-2018 

 
 

Herfstvakantie 16 oktober 2017 

t/m 20 oktober 

2017 

Sintmiddag – vrij 5 december 2017 

Middag voor 

Kerstvakantie - vrij 

22 december 2017 

Kerstvakantie 25 december 2017 

t/m 5 januari 2018 

Voorjaarsvakantie 26 februari 2018 

t/m 2 maart 2018 

Goede Vrijdag/ 

Pasen 

30 maart 2018 t/m 

2 april 2018 

Koningsdag 27 april 2018 

Meivakantie incl. 

Hemelvaart 

30 april 2018 t/m 

11 mei 2018 

Pinksteren 21 mei 2018 

Zomervakantie 16 juli 2018 t/m 

24 augustus 2018 
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Studiedagen – leerlingen vrij 

Vrijdag 29 september 

Maandag 6 november 

Vrijdag 9 maart 

Dinsdag 3 april 

Dinsdag 22 mei 

Vrijdag 15 juni 

 
   
 

De vakanties en de studie(mid)dagen 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. 

 
 

Gymrooster 2017-2018  groep 3 t/m 8 
 
De groepen 1/2 gymmen in het speellokaal van het hoofdgebouw. Groep 3 t/m 8 

in de gymzaal aan de Koolzaaddreef. Op dinsdag wordt de gymles daar gegeven 
door de vakleerkracht dhr. van Wingerden, de andere les door de leerkracht zelf.  

 
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 

13.00 uur -13.45 uur 
13.45 uur -14.30 uur 

Groep 8 
Groep 7 

Groep 6 
Groep 3 

Groep 4 
Groep 5 

 
Donderdag 
 

09.15 uur -10.00 uur 
10.15 uur -11.00 uur  

11.00 uur -11.45 uur 
13.00 uur -13.45 uur 

13.45 uur -14.30 uur 
14.30 uur -15.15 uur 

Groep 6 
Groep 4 

Groep 5 
Groep 3 

Groep 7 
Groep 8 

 
  

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. 
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één kind op school: €  30,00 
twee kinderen op school: €  57,50 

drie of meer kinderen op school: €  82,50 
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 juf van der Bend 
 
 

Schoolreizen/kamp 
 

Voor de leerlingen van groep 3 t/m 7 organiseren we een schoolreis. De 
schoolreis  wordt apart berekend en niet uit de ouderbijdrage betaald. Groep 8 
gaat op kamp en daar ontvangt u ook een aparte rekening voor. Voor groep 1 en 

2 zal er een kleuterdag worden georganiseerd. 
 

Overblijven 
 

De SKS 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. Eten en drinken wordt door de TMO 

verzorgd. 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: 
juf van der Torren     Mevrouw van Eijk 
juf Barto              Mevrouw Zoetmulder 

 
Van onze MR zijn juf Barto en mevrouw Zoetmulder afgevaardigd naar de GMR 

namens De Bron. 
 

 

Ouderraad (OR) 
 

Dit schooljaar hebben zitting in de ouderraad: 
- Mevrouw Heijmans (voorzitter) - Mevrouw Stadhouder 
- Mevrouw van Sitteren   - Mevrouw A. de Groot 

- Mevrouw van der Wal   - Mevrouw De Widt 
- Mevrouw Didden   - Mevrouw J. de Groot 

 
 

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 
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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. 
 
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 en Pestcoördinator 
 

Astrid van der Bend 
Locatieleider 
 

 
 

 
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 2017-2018 zijn pas in een later stadium 
bekend. 

http://www.ggd-zhe.nl/

