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WELKOM! 

Welkom bij de Koningin Beatrixschool, wat fijn dat we dit schooljaar met elkaar gaan optrekken om 
het beste uit uw kind(eren) te halen. Vanaf de start van het schooljaar kunt u in social schools in de 
groep van uw kind(eren). Heeft u vragen aan een van ons dan zijn we op de volgende manier te 
bereiken: voorletter.achternaam@cpob.nl 

Bijvoorbeeld: p.vanbrakel@cpob.nl  

Ook kunt u bellen met school: 0345-512542. Bij niet-dringende zaken graag na schooltijd.  

 

WERKDAGEN LEERKRACHTEN IN DE GROEPEN EN WERKDAGEN ANDERE TEAMLEDEN 

 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

1 Saskia en Lianne Lianne Lianne en Manon Manon Manon 

2 Ilse Marcelle Marita Marcelle en Marita Ilse 

3 Romy Romy Romy (ochtend) Romy Romy 

4 Flory Flory Eveline Eveline Eveline 

5  Debby Debby Debby Nienke Nienke 

6 Robin Robin Marleen Marleen Marleen 

7 David David David David David 

8 Susanna Susanna Susanna Susanna Susanna 

 

IB*  Corine  Corine  

Secretariaat Monique (ochtend)   Monique (middag)  

Onderwijs 

Ondersteuners 

Nanny 

Gerda 

Mascha 

Nanny 

Gerda 

Mascha 

Nanny 

Mascha  

Ina 

Nanny 

Gerda 

Ina 

Mascha 

Ina 

Gerda 

Directie ** Patricia (waarvan ongeveer 3,5 dag op deze school en 0,5 tot hele dag bij Agora) 

* Ilse, Eveline en Marleen zullen dit schooljaar meelopen met Corine en daar waar mogelijk enkele IB-
taken van haar overnemen. 

** Eveline en Marleen zullen ook mee gaan kijken bij directietaken 

 

CONTACT MET U ALS OUDERS –  SOCIAL SCHOOLS  

Op diverse momenten hebben we contact met u als ouders.  Als ouder kunt u in het 
communicatieplatform Social Schools inloggen. Hierin is de agenda te vinden met de bijzonderheden 
voor het hele jaar. Ook zal er geregeld een document geplaatst worden wat voor alle ouders/ kinderen 
handig is om te ontvangen. Ziekmeldingen worden ook gedaan via Social Schools. Binnen Social 
schools kunt u ook aangeven wat uw voorkeuren zijn voor beeldgebruik (foto/film) van uw kind. Wij 
vragen u nadrukkelijk dit in te vullen zodat we weten of we uw zoon/ dochter wel/ niet op de foto 
mogen zetten bij activiteiten. Dit kunt u doen via ‘mijn kinderen’, beeldgebruikvoorkeuren opgeven. 
Leerkrachten kunnen dan zien bij het plaatsten van een bericht voor de website of krant welke 
kinderen niet getoond mogen worden. (kijk voor meer informatie op: 

mailto:voorletter.achternaam@cpob.nl
mailto:p.vanbrakel@cpob.nl
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https://support.socialschools.eu/hc/nl/articles/360027243832-Instellen-van-beeldgebruikvoorkeuren-
voor-je-kinderen)  
 

ZIEKMELDEN KIND 

Dit kan via Social Schools. Wilt u weten hoe dit werkt, kijk dan op: 
https://socialschools.zendesk.com/hc/nl/categories/360002183720-Absentiemeldingen 

 

WEGBRENGEN VAN DE KINDEREN 

• Vanaf 8:15 uur zijn de kinderen van harte welkom!  

• Kinderen komen gelijk de school binnen zodra ze op het plein zijn.  

• 8:15 – 8:30 uur: De leerkracht/ onderwijsassistenten hebben alvast tijd om met individuele 
kinderen wat te oefenen, uitleggen of even te praten. 

• Om 8:30 starten in alle groepen de lessen voor de hele klas.  

• Groep 1 mag het hele jaar door hun ouders binnengebracht worden in de klas (mits dit 
toegestaan is volgens de dan geldende Corona regels!). 

• Groep 2 kinderen mogen door hun ouders tot de herfstvakantie in de klas gebracht worden 
(mits dit toegestaan is volgens de dan geldende Corona regels!). Na de herfstvakantie worden 
de kinderen tot de deur van de ingang van kleuters gebracht en nemen daar afscheid van hun 
ouders. 

• Groep 3 leerlingen mogen tot de herfstvakantie begeleid worden tot de groep 3 ingang van de 
school waar ze zelfstandig naar binnen gaan. Na de herfstvakantie nemen ook deze leerlingen 
afscheid bij het hek. 

• Alle overige leerlingen (uit de groepen 4 t/m 8) nemen afscheid bij het hek van degene die ze 
brengt. 

 

OPHALEN VAN DE KINDEREN 

• voor de kleuters mag u als ouders wachten op het kleuterplein.  

• voor alle andere groepen: wacht u bij het hek. Op deze manier kunnen we nog makkelijk een 
spel doen op het plein tot vlak voor de school uit is.  

 

WELKE GROEP ZIT IN WELK LOKAAL?  

• Groep 1 – kleuteringang lokaal recht 

• Groep 2 – kleuteringang lokaal links 

• Groep 3 – lokaal tegenover personeelskamer 

• Groep 4 – lokaal naast personeelskamer 

• Groep 5 – hoofdingang achterste lokaal in die gang 

• Groep 6 – boven, achterste lokaal 

• Groep 7 – boven, eerste lokaal 

• Groep 8 – boven, middelste lokaal 
 

 

  

https://support.socialschools.eu/hc/nl/articles/360027243832-Instellen-van-beeldgebruikvoorkeuren-voor-je-kinderen
https://support.socialschools.eu/hc/nl/articles/360027243832-Instellen-van-beeldgebruikvoorkeuren-voor-je-kinderen
https://socialschools.zendesk.com/hc/nl/categories/360002183720-Absentiemeldingen
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DAG INDELINGEN 

Onze dagen zijn opgedeeld in blokken van ongeveer 2 x 45 minuten. Dat wil zeggen 1½ uur werken en 
dan korte pauze.  Een voorbeeld van een dagrooster kunt u hieronder zien: 

Tijd Wat doen we/ voorbeelden 

8.20 – 8.30 Inloop, kinderen komen zelf de klas in en gaan alvast starten met een raadsel, 
opdracht, praatje met leerkracht etc. 

8.30 – 10.00 Blok 1 met bijvoorbeeld: Dagopening met Bijbelverhaal/ les sociaal-emotionele 
vorming/ een kringgesprek/ Taal/ Lezen/ Rekenen 

10.00 – 10.30 Taalontwikkeling, met voorlezen en zelf lezen, iets kleins eten en drinken en 
pauze met buitenspelen 

10.30 – 12.00 Blok 2 met bijvoorbeeld: Blink/ Taal/ Lezen/ Spelling 

12.00 – 12.45 Informatief tv-programma/leergesprek, lunch en pauze met buitenspelen 

12.45 – 14.15 Blok 3 met bijvoorbeeld: blink/ circuit/ talentmiddag/ verwerking van de 
ochtend/ schrijven/ zelfstandige werken 

 

CHROMEBOOK GEBRUIK  

Alle kinderen uit de groepen 3 t/m 8 maken regelmatig op school gebruik van een Chromebook. Deze 
zijn van de school en we gaan er ook vanuit dat er netjes mee omgegaan zal worden. We verwachten 
dat de kinderen uit de groepen 3 t/m 8 zelf voor een koptelefoon en muis zorgen. De chromebooks 
blijven op school en gaan niet mee naar huis met de kinderen. In de beide kleutergroepen hebben we 
een ipad. Deze worden beheerd door de bibliotheek en voornamelijk gebruikt als voorlees-device. 

 

ETEN EN DRINKEN OP SCHOOL 

Leren, opletten, nadenken, werken; dit vergt enorm veel energie. Omdat de concentratie na een 
bepaalde tijd van inspanning minder wordt, hebben alle kinderen na 1,5 uur les een kwartiertje pauze 
om wat te eten/ drinken en natuurlijk even lekker buiten te spelen. 

Op maandag tot en met donderdag verwachten we dat de kinderen als tussendoortje fruit en/ of 
groente bij zich hebben. Op vrijdag mogen de kinderen ook wat anders meenemen: bijvoorbeeld een 
klein koekje. 

Tussen de middag eten alle kinderen bij de leerkracht in de klas. Bij ons op school is het streven om zo 
gezond mogelijk te lunchen. Wat dat exact zal inhouden zal voor iedereen verschillend zijn maar we 
hebben wel een aantal richtlijnen opgesteld: Wij stimuleren een gezonde lunch, zoals (bruine) 
boterhammen, Yoghurt/Kwark met muesli of een salade, met eventueel wat fruit of groente. In de 
lunchtrommels horen geen snoep, chocolade, koek of chips. Wij gaan ervan uit dat ouders zelf kunnen 
inschatten of de lunch van hun kind aansluit bij de gezonde school die wij als school zijn. 

We willen graag zorgen voor het milieu en willen we dan ook verpakkingsmaterialen vermijden. Geen 
pakjes drinken, geen losse zakjes. Wanneer kinderen dit wel bij zich hebben zal dat weer mee naar 
huis komen, om daar weg te gooien. 

Om de lunch en het drinken vers te houden adviseren wij herbruikbare ijsklontjes in de bekers en/of 
een koelelement bij de lunchtrommel. Op deze manier blijft zelfs op warme dagen alles vers en koel. 
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JARIG? 

Dat moeten we vieren! Elke jarige zal uitgebreid bij stil gestaan worden in de klas. Zo zal er gezongen, 
gedanst en gelachen worden tijdens het vieren van ieders verjaardag. Alle kinderen uit de klas 
schrijven op de speciale verjaardagskaart die de kinderen mogen uitkiezen. Daarnaast mag er door de 
jarige een “steentje” uitgezocht worden welke mee naar huis mag.  Deze mogen ze uitkiezen in de klas 
en uiteindelijk zal uw kind dus een verzameling van prachtige steentjes hebben als ze van school 
afgaan. Wij willen dat ieder kind zich op zijn verjaardag speciaal voelt, zonder dat dit gepaard gaat met 
financiële problemen en de daaropvolgende sociale gevolgen. Daarom trakteert de jarige trakteert uit 
de verjaardagspot die we in elke klas hebben. Deze wordt gevuld met vegan dropjes en snoepjes. Deze 
worden bekostigd uit de vrijwillige ouderbijdrage die we dan ook van harte aanbevelen bij u allen.  

Het is dus niet de bedoeling dat u zelf een traktaties meeneemt. Wilt u toch wat doen, dan kan er een 
zak Katja vegan snoepjes meegenomen worden. Deze zullen we dan weer in de pot doen, wanneer 
deze leeg dreigt te raken.  

Gezonde school - trakteren in de klas: omdat we vanuit school de traktaties regelen zullen we erop 
toezien dat dit beperkt blijft tot 1 snoepje of koekje, i.p.v. een hele zak etc. 

In de nieuwste sire-reclame ziet u de invloed die armoede kan hebben op een kind, dit geldt heel 
duidelijk ook voor trakteren. Op deze site is naast de video ook veel informatie te vinden over 
kinderen die opgroeien in armoede en hoe dit bespreekbaar gemaakt kan worden thuis en op 
school. https://sire.nl/campagnes/kinderen-in-armoede/ 

 

GROEPSDOORBROKEN WERKEN 

Komend schooljaar hopen we weer het groepsdoorbroken werken op te pakken. Wanneer we 
groepsdoorbroken werken hebben de kinderen niet per definitie de vast eigen leerkracht of groep 
zoals de op de overige momenten. Door het samenwerken met de kinderen uit verschillende groepen 
met elkaar samen leren jongere kinderen van de oudere en kunnen de oudere kinderen veel leren van 
het helpen van de jongere kinderen. Ook bevorderd het, het zelfstandige werken.  

 

GROEP 1 T/M 3 GAAT OP WOENSDAGMIDDAG GROEPSDOORBROKEN WERKEN:  

De kinderen en leerkrachten uit deze groepen gaan samenwerken binnen blokken van een aantal 
weken. Er zullen diverse activiteiten aangeboden worden die de kinderen zelf kunnen kiezen. Dit is 
vergelijkbaar met het keuzebord in groep 1 en 2 dat nu al ingezet wordt maar dan over de groepen 
heen. Een leerling uit groep 1 kan zo kiezen voor een activiteit die aangeboden zal worden in groep 3 
en vice versa. 

Vak/ Domein Activiteiten 

ICT Beebot, ipad’s, digibord 

Spel in alle hoeken in de kleutergang en in de speelzolder in de hal 

Fijne motoriek knutselen, tekenen, kleien, schilderen, zand/watertafel 

Grove Motoriek circuit in speellokaal met toestellen of buiten 

Taal via diverse werkvormen 

rekenen via diverse werkvormen 

https://sire.nl/campagnes/kinderen-in-armoede/
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Voor het verbeteren van grove motorische vaardigheden bij kinderen hebben we Wilbert Jansen (ook 
wel bekend als de judoleerkracht) het hele jaar ingehuurd voor deze middagen. De begeleiding is 
verder in handen van leerkrachten, onderwijsassistenten en studenten. 

 

GROEP 4 T/M 8 GAAT OP DE DONDERDAGMIDDAG GROEPSDOORBROKEN WERKEN:  

De kinderen krijgen op deze middag allemaal Engels (van diverse leerkrachten) en gaan daarnaast of 
aan het werk op een chromebook (onder leiding van een leerkracht) of op een andere manier aan de 
slag met rekenen en/of taal middels masterclasses door leerkrachten. Als proef hebben we in de 
eerste periode ook afgesproken dat we extra mensen inhuren (mogelijk na evaluatie zetten we het 
voort na de herfstvakantie). Zo komt Desi (de drumdocent) de Engelse thema's middels muziek 
aanbieden, zal Jaleesa (dansleerkracht) rekendans geven en komt Rick (wiskundige en judodocent) 
rekenen en beweging aanbieden. De begeleiding is verder in handen van leerkrachten, 
onderwijsassistenten en studenten. 

Vak/ Domein Activiteiten 

Chromebooks gebruik voor  • digitale verwerking van lesstof op gebied van spelling op eigen 
niveau 

• digitale verwerking van lesstof op gebied van woordenschat op 
eigen niveau 

• digitale verwerking van lesstof op gebied van begrijpend lezen op 
eigen niveau 

• digitale verwerking van lesstof op gebied van rekenen op eigen 
niveau 

• werken aan eigen Blinkproject 

• werken aan topografie van Blink 

Masterclass • op gebied van taal door spelletjes en samenwerken 

• op gebied van rekenen door instructie, samenwerk-spelletjes, 
rekendans en reken beweeglessen 

Engels • vooral mondeling aangeboden  

• veel d.m.v. spel 

• Engelse muzieklessen 

• Active floor lessen Engels 

 

GROEP 2 EN 3 GAAN OP VRIJDAGMIDDAG GROEPSDOORBROKEN WERKEN.  

Deze middag zal de nadruk liggen op spel en de integratie van taal en rekenen hierbinnen. De 
begeleiding is in handen van leerkrachten, onderwijsassistenten en studenten. 

 

GROEP 4 T/M 8 TALENTENMIDDAG OP DE VRIJDAGMIDDAG  

Deze kinderen zullen met elkaar hun talenten ontdekken in de zogenaamde talentenmiddagen. We 
vinden het bij ons op school belangrijk dat kinderen hun talenten niet alleen op cognitief gebied 
kunnen ontwikkelen. Om deze reden zijn talentenmiddagen ontstaan. Op de talentenmiddagen 
mogen de kinderen uit de groepen 4 t/m 8 zelf een keuze voor een activiteit maken en zo zelf kiezen 
welk talent ze verder willen ontwikkelen. Deze lessen worden gegeven door leerkrachten, 
onderwijsondersteuners, vrijwilligers en studenten. Voor komend schooljaar hebben we ook externe 
dansdocenten van studio Urban ingehuurd om deel te nemen aan deze middagen. We werken in 
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blokken bij deze middagen. Een blok bestaat uit 2 middagen waarop de kinderen met hetzelfde thema 
bezig zijn.  

Domein activiteiten 

techniek techniekkasten, leskisten van de NME en Marant 

handvaardigheid klei, papier-maché, 3-d materialen, breien, haken, figuurzagen etc. 

expressie tekenen, schilderen, inkt, etc. 
theater en muziek dans, zang, instrumenten, drama etc. 

koken en bakken koken, bakken, braden maar ook verzorging van de moestuinbakken en het 
oogsten hoort hierbij 

Deze activiteiten worden aangeboden in de diverse lokalen en de kinderen werken met kinderen uit 
andere groepen samen.  

 

BREDE SCHOOL CULEMBORG 

Binnen Culemborg bestaat de mogelijkheid voor leerlingen om gratis deel te nemen aan naschoolse 
activiteiten via de Brede school Culemborg. Het aanbod van Brede School Culemborg is zeer divers. Na 
schooltijd is er een vrijblijvend aanbod waar kinderen zich 5 keer per jaar voor in kunnen schrijven. De 
werkwijze voor de naschoolse activiteiten is:  

• Er is aanbod op verschillende dagen. Let dus goed op bij aanmelden 

• Kinderen kunnen niet eerder binnenlopen dan het aangegeven tijdstip waarop de lessen starten 
(dit is meestal half 4).  

• Kinderen komen en gaan weer naar huis onder verantwoordelijkheid van de ouders.  

• U kunt uw kind telkens voor een volgende periode opgeven (deze vallen tussen 2 vakanties).  

Voor meer informatie en opgave verwijzen we u naar: http://www.bsculemborg.nl/aanbod-overzicht/ 

 

BEWEGINGSONDERWIJS 

In school hebben we de beschikking over een speellokaal waar de kinderen uit de groepen 1 t/m 3 
gym hebben. De kinderen uit de groepen 4 t/m 8 hebben gym op de woensdag of vrijdag. Ze lopen 
naar de gymzaal (Lange Havendijk) en hebben dan een blokuur gym. Hiervoor vragen we om geschikte 
kleding en schoenen mee te nemen. 

Omdat we het belangrijk vinden dat de kinderen bewegen, hebben we naast de standaard gymlessen 
ook geld gereserveerd voor judo en danslessen. Zo is er bijna elke maandag ofwel dans ofwel judo 
voor alle groepen. Deze lessen worden gegeven door een professioneel dansdocent of judoka. Voor 
beide activiteiten vragen we u om uw kind makkelijk zittende kleding aan te trekken op die dag waar 
het in kan bewegen. Omdat de lessen in ons eigen speellokaal gegeven worden, zullen we ons 
namelijk niet verkleden voor deze lessen. In de agenda van social schools kunt u zien wanneer de 
kinderen een dans/ judo les hebben. 

 

MATERIALEN DIE DE KINDEREN MEENEMEN NAAR SCHOOL  

Naast natuurlijk het meebrengen van pauzehap en lunch is het goed wanneer kinderen op gymdagen 
hun gymspullen meebrengen. De leerkrachten brengen u op de hoogte wanneer de gym zal zijn en 
wat er mee moet hiervoor. Denk voor de kinderen uit de groepen 4 t/m 8 aan een broekje & t-shirt of 

http://www.bsculemborg.nl/aanbod-overzicht/
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een gympakje en gymschoenen. De gymspullen blijven niet op school maar nemen de kinderen weer 
mee naar huis zodat het eventueel gewassen kan worden. 

We weten dat de oudere kinderen het erg leuk vinden om zelf eigen schoolspullen mee te brengen. 
De volgende spullen mogen de kinderen meenemen (groep 5 t/m 8), het hoeft dus niet. Wanneer uw 
kind wel e.e.a. mee wil nemen, denk er dan aan dat het niet te veel gaat worden (maximaal 1 klein 
etui met pennen etc.), het moet immers nog wel in het laatje passen: 

• kleurpotloden 

• puntenslijper 

• gym 

• viltstiften 

• vulpen/ stabilo 

De kinderen van de groepen 1 t/m 4 nemen nog geen spullen mee naar school. 

  

FINANCIËLE OUDERBIJDRAGE: 

We hebben een vrijwillige ouderbijdrage van 25 euro per jaar. Hiervoor zullen we soms wat extra 
kunnen doen in of met de groep. Via de OR ontvangt u een verzoek voor het overmaken van dit geld.  

Wanneer we met de kinderen besluiten om op kamp of schoolreisje te gaan dan zal hiervoor nog een 
aparte bijdrage van u worden gevraagd. 

 

BUITENSPELEN 

Elke dag spelen de kinderen 2 x buiten. Dit doen ze altijd onder leiding van een teamlid en aangevuld 
met 1 of meerdere studenten. Elke groep heeft een eigen bak met buitenspeelgoed waar ze op het 
plein mee kunnen spelen. Deze bak wordt slechts 1 x per jaar gevuld en de kinderen zullen hier zelf 
verantwoordelijk zijn dat ze er het hele jaar mee kunnen spelen.  

Op vrijdag is het wieltjesdag en mogen alle kinderen hun eigen skateboard, step en/of skeelers 
meenemen om er in de pauze mee te spelen. Let op: dit is voor eigen risico.  

De kinderen uit de groepen 1 en 2 spelen op het kleuterplein, de andere kinderen afwisselend op het 
boven dan wel benedenplein.  

 

ONDERSTEUNING IN DE GROEPEN 

In alle groepen zijn er op één of meerdere dagen in de week één of meerdere studenten aanwezig. 
We hebben in alle groepen studenten van de Pabo en van de opleiding onderwijsassistent. Soms 
hebben we nog studenten van de opleiding helpende/ verzorgende en stagiaires die op snuffelstage 
komen vanuit de middelbare school.  

Ina, Gerda, Mascha en Nanny zijn onze onderwijsassistenten. Ze werken allemaal met andere groepen 
kinderen en hebben allemaal andere aandachtsgebieden. De leerkracht geeft aan met welke kinderen 
er gewerkt zal worden door de onderwijsassistenten. Elke groep heeft elke week een aantal uren een 
onderwijsassistent. Deze kunnen individuele begeleiding van enkele of kleine groepjes kinderen 
aanbieden. Wanneer dit voor langere tijd en specifieke aandachtpunten is voor uw kind zult u dit via 
de leerkracht vernemen.  
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THOMASHUIS OP SCHOOL:  

We hebben een goede samenwerking met het Thomashuis en hopen dat we binnenkort volgens de 
Covid-19 richtlijnen ook weer activiteiten samen met hen mogen uitvoeren.  

 

LEERLINGEN SCHOOLJAAR 2021 - 2022:  

Groep Start met # leerlingen  

1 15 

2 16 

3 27 

4 21 

5 28 

6 26 

7 22 

8 25 

 

BHV-ERS IN DE SCHOOL: 

Natuurlijk zijn er op school BHV-ers aanwezig en hebben we materialen genoeg om een pleister te 
plakken of iets te koelen. Wanneer er iets is bij een kind waarover we twijfelen, zullen we u altijd even 
bellen om te overleggen. Helaas mogen we geen medicijnen toedienen aan uw kind tenzij we hiervoor 
een schriftelijke verklaring krijgen. Dus ook geen paracetamol etc. Wilt u dat we dit wel geven aan uw 
kind dan vragen we hiervoor een formulier voor in te vullen. 

 

WEG ONDER SCHOOLTIJD 

Is uw kind niet lekker of moet hij/zij eerder van school dan moet u uw kind op komen halen. Onder 
schooltijd mogen wij geen kinderen ergens alleen naar toe laten gaan tenzij we hiervoor vooraf een 
schriftelijke toestemming ontvangen van u als ouders. 

 

VERVANGING BIJ ZIEKTE OF VERLOF  

Helaas is het niet te voorkomen dat ook onze leerkrachten wel eens ziek zijn. Ook kan er een andere 
reden zijn dat een leerkracht niet kan werken (nascholing of buitengewoon verlof). Op dat moment is 
het erg fijn dat onze Stichting CPOB is aangesloten bij IPPON. Dit is een organisatie die voor 15 
besturen alle vervangingen probeert te regelen. Meestal lukt dat. Toch kan het voorkomen dat er 
geen vervanger beschikbaar is. Zeker als er een griepepidemie heerst. Op dat moment maken we als 
school gebruik van een stappenplan waarbij we eerst kijken of er intern een collega gevonden kan 
worden om (extra) te werken. Lukt ook dit niet dan kan er besloten worden om de kinderen op 
te delen over de andere groepen. Maar ook deze oplossing kent haar grenzen. Als er geen andere 
opties meer beschikbaar zijn, dan zijn we genoodzaakt om de kinderen niet naar school te laten 
komen. U wordt daar uiteraard op tijd van op de hoogte gebracht en mocht u zelf geen opvang 
kunnen regelen, dan zullen we als school uw kind opvangen. Wanneer een leerkracht voor langere 
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periode afwezig is door ziekte, zullen we de groepen rouleren zodat niet 1 groep kinderen meerdere 
dagen achter elkaar thuis moet blijven.  

 

OUDERPARTICIPATIE  

Ouderparticipatie betekent dat de ouders actief betrokken zijn bij het totale schoolgebeuren. Het is 
een vorm van samenwerken tussen ouders en school, zowel thuis als op school. Een goed contact 
vinden wij heel belangrijk. Uw kind heeft veel baat bij een optimale samenwerking tussen school en 
thuis. Kinderen ervaren namelijk een groot gevoel van veiligheid als hun belangrijkste opvoeders 
zoveel mogelijk dezelfde normen en waarden delen.  

Het is fijn voor een kind als ouders ondersteunen en helpen bij het voorbereiden van schoolse 
activiteiten thuis. Dat u belangstelling toont voor wat uw kind op school doet en meemaakt door hier 
met uw kind over te praten, door social schools te bekijken en de berichten te lezen. Samen met uw 
kind kunt u: tekenen, spelletjes doen, (voor) lezen, tafels oefenen, materiaal helpen opzoeken over 
onderwerpen voor projecten, oefenen van een spreekbeurt en een sfeer en omgeving scheppen 
waarin uw kind thuis rustig kan leren en huiswerk maken. Daarnaast is het goed om in gesprek te gaan 
met de leerkrachten om informatie te delen. We verwachten dat u naar de oudergesprekken komt, 
dat u ouderavonden en –ochtenden bijwoont en dat u binnenloopt of een afspraak maakt wanneer er 
wat speelt. 

We hebben op school een zeer actieve ouderraad (OR) en medezeggenschapsraad (MR). De ouders in 
deze raden denken mee over de opzet en organisatie van het onderwijs. Naast de OR en MR zijn er 
wekelijks actieve ouders in school te vinden. Er is vaak veel hulp nodig en hopen dat u zich opgeeft via 
de oproepen van social schools om bij de diverse activiteiten te helpen. Deze activiteiten kunnen we 
zonder uw hulp niet aanbieden, denk aan: het begeleiden bij uitstapjes op cultureel- of sportgebied, 
luizencontrole uitvoeren, hulp bij festiviteiten, een activiteit aanbieden op een talentenmiddag 
(bijvoorbeeld: leren bandenplakken, kennismaken met een andere taal etc.), ondersteunen bij 
praktische verkeerslessen, deelnemen in een werkgroep, etc. 

Op social schools, ons ouderportaal, kunt u vinden waar en wanneer we uw hulp nodig hebben.  

Wilt u contact opnemen met de ouders van de OR of de MR dan kan dit ook via de mail. Voor de OR: 
or.kbs@cpob.nl  en voor de MR: mr.kbs@cpob.nl 

 

 GESPREKKEN MET OUDERS DOOR HET SCHOOLJAAR HEEN 

• Bij de start van het schooljaar is er een "vertel-het-mij-gesprek" waarin ouders (met vanaf groep 5 ook 
de kinderen) vertellen aan de leerkracht(en) wat hun kind nodig heeft om tot leren te komen 

• In november zijn de "zorg-gesprekken", leerkracht(en) en ouders kunnen elkaar spreken rondom de 
zorg van hun kind. Deze gesprekken zullen niet voor ouders noodzakelijk zijn. Ook wordt in groep 8 het 
voorlopige schooladvies besproken.  

• In februari zijn de rapportgesprekken rondom het eerste rapport en bespreken we in groep 8 het 
onderwijskundig rapport en maken we het schooladvies definitief. 

• In april zijn de "zorg-gesprekken", leerkracht(en) en ouders kunnen elkaar spreken rondom de zorg 
van hun kind. Deze gesprekken zullen niet voor ouders noodzakelijk zijn. 

• In juni zijn de rapportgesprekken rondom het tweede rapport. Hier bespreken we het eerste advies 
aan de groep 7 leerlingen. 

mailto:or.kbs@cpob.nl
mailto:mr.kbs@cpob.nl
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Hiernaast kunnen nog individuele afspraken gemaakt worden met de leerkrachten of intern 
begeleider. 

 

KLACHTENREGELING 

Overal waar gewerkt wordt, dus ook op school, worden fouten gemaakt. Wij vinden het belangrijk dat 
iedereen met een klacht serieus genomen wordt. Klachten kunnen het beste in eerste instantie met 
de leerkracht en/of ander direct betrokkenen worden besproken. Bij problemen probeert de 
leerkracht samen met de leerling of zijn/haar ouder(s) de beste oplossing te vinden. Mocht u het 
gevoel krijgen dat u niet serieus behandeld wordt of dat er niet goed naar u geluisterd wordt, dan kunt 
u de zaak bespreken met de directie of de interne contactpersoon van de school die door het bestuur 
is aangesteld voor de bespreking van klachten. De contactpersoon bij ons op school is Flory de Geest. 
Als uw klacht niet naar tevredenheid wordt afgehandeld, kunt u een beroep doen op een externe en 
onafhankelijke vertrouwenspersoon. Deze kunt u bereiken door te bellen met het secretariaat van de 
Jeugdgezondheidszorg GGD Gelderland-Zuid op telefoonnummer: 088-1447330. U wordt dan, 
afhankelijk van de aard van de klacht, doorverbonden met één van de vier externe contactpersonen 
die beschikbaar zijn voor Stichting CPOB. Zie voor meer 
informatie:  http://www.cpob.nl/ouders/klachtenregeling/ 

 

INFORMATIEVOORZIENING AAN GESCHEIDEN OUDERS 

Indien de ouders van een leerling gescheiden zijn, is het belangrijk dat er duidelijkheid is over de 
manier waarop het contact met de ouders over de leerling verloopt. De school heeft daarom een 
protocol ontwikkeld hoe het met deze regels omgaat. De school volgt de wettelijke regels met 
betrekking tot de informatieplicht jegens gescheiden ouders. Dat betekent dat de school ervan uitgaat 
dat ouders die beiden het ouderlijk gezag verkregen hebben elkaar informeren met betrekking tot 
zaken rondom hun zoon of dochter indien er informatie mee naar huis komt etc. Wij nodigen beide 
ouders uit voor social schools zodat ieder dezelfde informatie heeft. Natuurlijk zijn beide ouders ook 
gezamenlijk welkom bij de ouderavonden en rapportgesprekken. In overleg met de school kan 
daarvan worden afgeweken. Verdere informatie vindt u in het protocol dat via de administratie van de 
school te verkrijgen is. 

   

TOELICHTING OP ENKELE ZAKEN: 

KRINGGESPREKKEN 

Het onderwijs bij ons op school biedt kinderen steeds meer onderwijs ‘op maat’. Dat is heel goed. 
Maar het is ook heel belangrijk om regelmatig momenten in te plannen waarbij de klas echt een 
geheel vormt. Momenten waarop we een kringgesprek hebben, voorlezen, met elkaar praten over 
diverse onderwerpen. 

Voor dit soort momenten gebruiken we o.a. de methodes Kind op maandag, kriebels in je buik, Kiva en 
Kwink. Momenten om met groep over een bepaald onderwerp te praten. Wat voor mening heeft 
iedereen, hoe kun je die goed verwoorden, wat is verliefd zijn en wat moet je doen als je boos op 
iemand bent. Maar ook momenten om met elkaar te praten over Bijbelverhalen en geloofsvragen, om 
rituelen te vieren en te bidden. Gedurende het schooljaar zullen we af en toe op de hoogte brengen 
van welke onderwerpen we behandeld hebben in welke lessen. 

 

http://www.cpob.nl/ouders/klachtenregeling/
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BEWEGEND LEREN: 

Zoals u weet proberen we bewegend leren veelvuldig in te zetten bij ons op school. In andere 
berichten heeft u al kunnen lezen dat we extra mensen hiervoor inhuren: dans bij talentenmiddag, 
beweging bij groepsdoorbroken werken alle groepen. 

Ook de Active Floor, welke in de hal te vinden is, zullen we veelvuldig gaan inzetten. De Active Floor is 
een beamerconcept waarbij verschillende spellen geprojecteerd worden op de vloer. Er zijn allerlei 
spellen waarin een beroep wordt gedaan op de cognitieve vaardigheden. Hiermee kan de Active Floor 
ingezet worden voor de verwerking van de aangeboden leerstof of het automatiseren van 
bijvoorbeeld rekenopgaven. 
Op de maandagen zullen we dans of judo lessen gaan aanbieden door externe docenten. Data waarop 
dit zal zijn, komen in de jaarkalender zodat u hier rekening mee kunt houden met kleding waarin goed 
bewogen kan worden. 

 

MUZIEK EN THEATER 

Afgelopen jaren hebben we door Corona niet alle vakken kunnen uitvoeren zoals we wensten. Twee 
van die vakken zijn muziek en theater. Dit was tot lang niet mogelijk. Daarom zullen we komend 
schooljaar hier meer aandacht aan gaan besteden. Er zal zowel ingezet worden vanuit eigen middelen 
van onze school als via de brede school Culemborg. We integreren dit in onze "standaard" lessen en 
het groepsdoorbroken werken. Maar daarnaast ook als losse lessen voor de diverse groepen. 

Muziek: alle groepen zullen extra muzieklessen krijgen zowel vanuit de Brede school Culemborg als 
door onszelf extra ingekochte lessen. Het gaat om zo'n 8 klokuren over het hele schooljaar. Daarnaast 
zal bij de talentenmiddag muziek een vast onderdeel worden. Ook proberen we Engels mede via 
muziek aan te bieden komend schooljaar. 
Hiernaast zetten we de digitale muziekmethode 123Zing voor alle groepen in waardoor we kinderen 
met alle muzikale domeinen en genres in aanraking laten komen. 

Theater: alle groepen zullen extra theaterlessen krijgen ook weer zowel vanuit de Brede school 
Culemborg en extra ingekochte lessen door de school zelf. Ook hiervoor zullen we zo'n 8 klokuren per 
groep mee gaan vullen. Ook hopen we nog ergens naar een theatervoorstelling te gaan of een 
optreden op school te krijgen. 

Uiteraard hopen we dat we weer mogen optreden voor u als ouders zodat u alles wat we leren ook 
weer echt kunnen aanschouwen! 

 

TAAL EN SPELLING 

Net zoals afgelopen jaren zullen we ook komend jaar werken met Staal. 

Staal is een taal en spelling methode voor groep 4 t/m 8 van het basisonderwijs. De methode kent een 
leerlijn taal en een leerlijn spelling. De leerlijn taal is opgebouwd rondom een bepaald thema. Elk 
thema vormt een afgerond geheel. In de leerlijn spelling worden spelling en grammatica 
gecombineerd aangeboden, volgens de methodiek van José Schraven. 

Elk thema in Staal start met een themafilm waarin het thema wordt geïntroduceerd. In het filmpje 
worden nieuwe woorden aangeboden. Bovendien brengt het filmpje de kinderen in de sfeer van het 
thema en krijgen ze een beeld van de eindopdracht waaraan ze in week drie gaan werken. De 
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kinderen doen de eerste twee weken kennis op. In week drie verwerken ze deze kennis in een eigen 
publicatie of presentatie. Ze gaan écht met taal aan de slag, allemaal op hun eigen niveau.  

Spellingsterke kinderen doen de eerste les van spelling en grammatica mee met de groep. Bij de 
overige lessen slaan zij de instructie over en gaan  zelfstandig aan de slag met de opdrachten. Eerst in 
het reguliere werkboek en daarna in het Werkboek Plus. Het Werkboek Plus sluit inhoudelijk en 
organisatorisch aan op de reguliere lessen van spelling. De opdrachten lopen nooit vooruit.  In het 
werkboek spelling maken de kinderen opdrachten op 3 niveaus: 1 ster, 2 ster en 3 ster. Een zwakke 
speller maakt bijvoorbeeld alleen de 1-ster en 2-ster-opdrachten. Ook de oefensoftware voor spelling 
is er op 3 niveaus.  

 

REKENEN 

Veel mensen denken bij rekenen alleen aan optellen, aftrekken, delen en vermenigvuldigen. En in het 
verlengde daarvan bijvoorbeeld ook de breuken. Maar onder het vak rekenen op school vallen ook 
onderdelen als: klokkijken, rekenen met oppervlakte, omtrek, inhoud, ruimtelijk inzicht, enzovoort. 
Deze laatste onderdelen vallen onder de noemer ‘meten’. 
 

Rekenontwikkeling begint met ontluikende gecijferdheid: er groeit een besef dat dingen vergeleken, 
geteld, gemeten en geordend kunnen worden. Je kind ontdekt dit al voordat het naar groep 1 gaat, 
door te spelen met allerlei materialen. Het kan misschien al tellen tot tien. 
 

We stimuleren dit in de groepen 1 en 2 door veel over rekenkundige begrippen te praten en in de 
praktijk te brengen. Hoeveel kinderen zijn er, waren dat er meer of minder dan gisteren, welke 
vormen, kleuren, wie is de grootste/ zwaarste etc. We hebben bij de kleuters veel materialen die met 
rekenen te maken hebben: puzzels, kralenplanken, spelletjes met bobbelstenen, vergelijkingsspellen 
etc. Ook in het spel komen rekenbegrippen aan de orde: hoeveel moet je betalen in het winkeltje en 
wat krijg je terug? Ook oefenen we met de tientalstructuur van de getallenwereld bij de kleuters. Dit 
doen we niet alleen met werken, maar ook met muziek en kringactiviteiten: door te praten over 
groter, kleiner, meer, minder, enzovoort stimuleren we niet alleen de rekenontwikkeling, maar ook de 
woordenschat. Het gebruiken van rekenwoorden is net zo belangrijk als voorlezen en plaatjesboeken 
bekijken. 

In groep 3 staat rekenen meestal aan het eind van de ochtend en deels begin van de middag op het 
programma. Naast het werken in boekjes werken we hier ook nog veel met spelletjes en in 
Circuitvorm met rekenen activiteiten. Groep 3 start komend schooljaar met de methode Semsom. 

In de groepen 4 t/m 8 zullen we op een vast moment gaan rekenen. Op deze manier kunnen we de 
extra handen die we op dat moment hebben ook extra inzetten op rekenen. Hierdoor is er nog meer 
aandacht voor de diverse rekenniveau ‘s die de kinderen hebben. 
In deze groepen werken we met de methode de Wereld in getallen. De methode werkt met blokken 
welke 4 of 5 weken duren. De eerste drie of vier weken hiervan zĳn bedoeld voor de basisstof. De 
laatste week is gereserveerd voor remediëring, herhaling en verrĳking van de lesstof. 
 

Elk week bestaat uit vier lessen met instructie. Waarbij iedere les begint met herhalen, oefenen en 
automatiseren. Het eerste deel van de les bestaat uit klassikale instructie door de leerkracht. 
Als de leerkracht de instructie geeft aan de kinderen, dan beginnen ze met de blauwe kant van het 
boek. De eerste oefeningen hierin zijn herhaling van stof die ze al kennen en eerder is uitgelegd. Bij de 
tweede oefening krijgen de kinderen een klassikale instructie. Oefening 3 is oefenen van het 
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instructiedoel. Voor het tweede deel van de rekenles draaien ze het boek om. Dit is de rode kant van 
het boek en hierin staat de weektaak. 
 

De Wereld in getallen differentieert door te werken met 1, 2 en 3 sterren. Elk van de drie heeft een 
eigen niveau. 1 ster is het minimumniveau (of ook wel fundamenteel niveau genoemd). 2 sterren is 
het basisniveau (of ook wel het streefniveau genoemd). En 3 sterren staat voor het plusniveau (of ook 
wel het streefniveau + genoemd). Het plusniveau (3 sterren) is voor kinderen die heel erg sterk zijn in 
rekenen. 

De methode opbouw is dat alle leerlingen starten de rekenles gezamenlijk starten in de blauwe kant 
van het boek. Als ze hiermee klaar zijn, gaan ze verder met de oefeningen in de weektaak. De 
weektaak staat in van de rode kant van het boek. Maar dit is op het eigen niveau, dus ze maken de 
oefeningen die horen bij 1, 2 of 3 sterren. Daarnaast hebben ze aparte oefeningen voor hun eigen 
niveau soms ook met extra werkboeken. Het is wel van groot belang dat de basisstof door iedereen 
gedaan wordt, anders staan er rekenhiaten welke later voor uitval kunnen zorgen. Pas als de blauwe 
kant van het boek gemaakt is, gaan de kinderen over op het werken op eigen niveau. 

 

OVERZICHT VAN LESVRIJE MOMENTEN SCHOOLJAAR 2021 – 2022  

Hieronder kunt u alle vrije dagen voor komend schooljaar vinden. Hierin staan zowel de vakanties, de 
lesvrije (mid)dagen als de studiedagen opgenomen.  

Alle kinderen bij ons op school gaan elke dag 15 minuten langer naar school dan de kinderen op 
scholen om ons heen. Hierdoor hebben ze elke week 75 minuten extra les. Daarom kunnen we de 
kinderen gedurende het schooljaar wat meer vrij geven. Voordeel voor de kinderen is dat de weken af 
en toe onderbroken worden met een middagje of dagje bijkomen. 

Datum Vrij vanaf… 

14 september 2021 Vanaf 12:15 uur vrij 

15 september 2021 Hele dag vrij 

28 september 2021 Hele dag vrij 

6 oktober 2021 Vanaf 12:15 uur vrij 

15 oktober 2021 Vanaf 12:15 uur begint de herfstvakantie voor de kinderen 

18 oktober t/m 22 oktober 2021 Herfstvakantie 

4 november 2021 Vanaf 12:15 uur vrij 

16 november 2021 Hele dag vrij 

3 december 2021 Vanaf 12:15 uur vrij 

24 december 2021 Vanaf 12:15 uur begint de kerstvakantie voor de kinderen 

27 december t/m 7 januari 2022 Kerstvakantie 

2 februari 2022 Vanaf 12:15 uur vrij 

3 februari 2022 Hele dag vrij 

14 februari 2022 Vanaf 12:15 uur vrij 

24 februari 2022 Vanaf 12:15 uur begint de voorjaarsvakantie voor de kinderen 

25 februari t/m 4 maart 2022 Voorjaarsvakantie 

18 maart 2022 Vanaf 12:15 uur vrij 
22 maart 2022 Hele dag vrij 

30 maart 2022 Vanaf 12:15 uur vrij 

14 april 2022 Vanaf 12:15 uur vrij voor lang Paasweekend 

15 april t/m 18 april 2022 Vrij i.v.m. Pasen 

22 april 2022 Vanaf 12:15 uur begint de meivakantie voor de kinderen 
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Datum Vrij vanaf… 

25 april t/m 6 mei 2022 Meivakantie 

25 mei 2022 Vanaf 12:15 uur vrij voor lang Hemelvaartweekend 
26 mei t/m 27 mei 2022 Vrij Hemelvaart weekend 

6 juni t/m 10 juni 2022 Lesvrije week voor kinderen  

29 juni 2022 Vanaf 12:15 uur vrij 
8 juli 2022 Vanaf 12:15 uur begint de zomervakantie 

 

DE KALENDER (ACTUELE VERSIE IS TERUG TE VINDEN IN SOCIAL SCHOOLS) 

De kalender is in social schools te vinden. Hierbij alleen de kalender voor de eerste periode (tot de 
herfstvakantie) 

Blok/ Periode week Bijzonderheden 

A – 7  weken 
school  
  
In deze 
periode heeft 
u met de 
leerkracht van 
uw kind een 
kennismakings
gesprek 
(uitnodiging 
via social 
schools).  
  
  

week 35  
(s01) 
geen gym 

30/8  
Kinderen worden op plein opgevangen door leerkracht en op zowel het 
boven als kleuterplein is er koffie voor ouders             

31/8 

01/09 Luizencontrole 
Afterclass 
Groepsdoorbroken 1-3  

02/09 
Groepsdoorbroken 4-8  

03/09 
Afterclass       
Talentmiddag blok 1 
Groepsdoorbroken 2-3 

week 36  
(s02) 

kennismak
ing 
gesprekke
n (zowel 
fysiek als 
online 
opties) 

06/09 

ANWB streetwise dag  

07/09 

Startbijeenkomst MR, OR en team 

Externe Muziekles gr 1 

08/09 

Gr 8 schoolomgeving  

Afterclass 

Groepsdoorbroken 1-3  

09/09  

Groepsdoorbroken 4-8  

10/09 

Schoolfotograaf aanwezig  

Afterclass        

Talentmiddag blok 1 

Groepsdoorbroken 2-3 
13/09 
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Blok/ Periode week Bijzonderheden 

week 37  
(s03) 
kennismak
ing 
gesprekke
n (zowel 
fysiek als 
online 
opties) 
 

Dans voor alle groepen 

14/09 lesvrije middag – alle kinderen zijn om 12:15 uur uit en lunchen 
thuis 
kennismakingsgesprekken  
fysieke info avond groepen 1,2,4 en 7 
15/09 lesvrije dag – alle kinderen zijn hele dag vrij 
Afterclass gaat wel door            
fysieke Info avond groepen 3,5,6 en 8 

16/09  
Groepsdoorbroken 4-8  

17/09  
Afterclass       
Talentmiddag blok 2 met dans 
Groepsdoorbroken 2-3 

week 38  
(s04) 
kennismak
ing 
gesprekke
n  
(zowel 
fysiek als 
online 

20/09  
Judo voor alle groepen 

21/09  
Externe Muziekles gr 1 

22/09  
Afterclass 
Groepsdoorbroken 1-3 
Externe Theaterles gr 4 

23/09  
Groepsdoorbroken 4-8  

24/09  
Afterclass        
Talentmiddag blok 2 met dans 
Groepsdoorbroken 2-3 

week 39  
(s05) 
kennismak
ing 
gesprekke
n 
(zowel 
fysiek als 
online 

27/09 
Dans voor alle groepen  

28/09 Studiedag Alle kinderen zijn de hele dag vrij      

29/09 
kinderpostzegels  
Afterclass 
Groepsdoorbroken 1-3  
Groep 4 krijgt Theaterles  
30/09  
Groepsdoorbroken 4-8  

01/10  
Afterclass        
Talentmiddag blok 3 met dans 
Groepsdoorbroken 2-3 

week 40  
(s06) 
 

04/10  
Judo voor alle groepen 

05/10  
Muziekles gr 1 

06/10 Lesvrije middag :alle kinderen zijn om 12:15 uit en lunchen thuis  
Kinderboekenweek  
Afterclass          
schoolomgeving schoonmaken door gr 7 
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Blok/ Periode week Bijzonderheden 

07/10 Kinderboekenweek 
Groepsdoorbroken 4-8                    
08/10 Kinderboekenweek 
Afterclass        
Talentmiddag blok 3 met dans 
Groepsdoorbroken 2-3 

week 41  
(s07) 

11/10 Kinderboekenweek  
Dans voor alle groepen 

12/10  
Kinderboekenweek 
Muziekles gr 2 

13/10  
Kinderboekenweek 
Afterclass 
Groepsdoorbroken 1-3  
Theater gr 4 

14/10 Kinderboekenweek 
Groepsdoorbroken 4-8               

15/10 Lesvrije middag alle kinderen zijn om 12:15 uit en lunchen thuis  
Kinderboekenweek  
Afterclass        

 Week 42 Herfstvakantie 
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