Praktische informatie
2016 ~ 2017

Deze informatie is een onderdeel van de schoolgids van onze school.
Het bestuur stelt de schoolgids aan het begin van het schooljaar vast.
In de schoolgids kunt u lezen over de organisatie van onze school, de leerstof en de
begeleiding van de kinderen.
De schoolgids, de kalender en deze informatie vindt u op onze website.
Deze extra informatie, behorende bij de schoolgids geeft u meer praktische informatie
over de vakanties, schooltijden, gymlessen en dergelijke.
Als u suggesties heeft voor verbetering of aanvulling van schoolgids of kalender, kunt u
contact opnemen met een van de directieleden

Het team:

Luc Heijnen

7A

l.heijnen@bs-klapwiek.nl

Wendy de Vries

1/2A

w.devries@bs-klapwiek.nl

Mark de Lepper

7B

m.delepper@bs-klapwiek.nl

Carla Rooijakkers

1/2B

c.rooijakkers@bs-klapwiek.nl

Corné Damen

8A

c.damen@bs-klapwiek.nl

Karin Hendriks

1/2C

k.hendriks@bs-klapwiek.nl

Monique van der Heijden

8B

m.vanderheijden@bs-klapwiek.nl

Lieke Cruts

1/2C

l.cruts@bs-klapwiek.nl

Hetty Kantelberg

1/2D

h.kantelberg@bs-klapwiek.nl

Zorgteam:

Kim Herps

1/2D

k.herps@bs-klapwiek.nl

Susan van Houtert

3A

s.vanhoutert@bs-klapwiek.nl

IB-er groep 1 tm 4 - Fleur de Fouw
IB-er groep 5 t/m 8 - Debora van Poppel

Claudia de Vaan

3B

c.devaan@bs-klapwiek.nl

Joyce Jansen

4A

j.jansen@bs-klapwiek.nl

Kim Herps

Lyan van Meer

4B

l.vanmeer@bs-klapwiek.nl

Coordinatie bovenbouw:

Susan Kranen

4B

s.meulensteen@bs-klapwiek.nl

Linda Oomen

4C

l.oomen@bs-klapwiek.nl

Helma van Uittert

5A

h.vanuittert@bs-klapwiek.nl

Monique Janssen

5A

monique.janssen@bs-klapwiek.nl

Marjan Heijnen

5B

m.heijnen@bs-klapwiek.nl

Femke Dekkers

5B

f.dekkers@bs-klapwiek.nl

Bas de Boer

6A

b.deboer@bs-klapwiek.nl

Guido van der Steen

6B

g.vandersteen@bs-klapwiek.nl

Kim van den Elsen

6B

kim.vandenelsen@bs-klapwiek.nl

- f.defouw@bs-klapwiek.nl
- d.vanpoppel@bs-klapwiek.nl

Coördinatie onderbouw:
- k.herps@bs-klapwiek.nl

Monique van der Heijden

- m.vanderheijden@bs-klapwiek.nl

Directeur: Wim Meuter
Directielid: Jan Liebregts

- wim.meuter@bs-klapwiek.nl
- j.liebregts@bs-klapwiek.nl

Onderwijsassistente:
Wendy Smits

- w.smits@bs-klapwiek.nl

Administratief medewerkster:
Jolanda Eijkemans

- j.eijkemans@bs-klapwiek.nl

Concierge:
Mark Oomes

- m.oomes@bs-klapwiek.nl

Ouderraad en medezeggenschap

Voorzitter medezeggenschapsraad:
Henk Eisema
infomr@bs-klapwiek.nl
Schooltijden:
Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag:
08.45 uur tot 14.45 uur
Woensdag:
08.45 uur tot 12.45 uur

Voorzitter ouderraad :
Diana van Hoeve
dvhoeve@live.nl

Vakantierooster groepen 1 t/m 8 schooljaar 2015-2016
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
2e paasdag
Meivakantie
Hemelvaart
Pinksteren
Zomervakantie

-

24 okt t/m 28 okt
26 dec t/m 6 jan
27 feb t/m 3 mrt
17 apr
24 apr t/m 5 mei
25 mei (26 mei: lesvrije dag)
5 juni (6, 7, 8, 9 juni: lesvrije dagen)
17 juli t/m 25 aug

Lesvrije dagen:
11 nov, 23 jan, 20 feb, 26 mei
6, 7, 8 en 9 juni (week van Pinksteren)
14 juli (lesvrije middag; kinderen zijn om 12.00 uur uit.)

Wij verzoeken u dringend om bij reserveringen en/of boekingen deze vakantieperiodes aan te houden!

Gymlessen:
Gymzaal Bordeauxlaan
Dinsdag
08.45 uur
09.40 uur
10.35 uur
11.30 uur
13.30 uur
14.15 uur
(tot 15.00)

groep 8a
groep 5a
groep 5b
groep 6b
groep 3a
groep 3b

Woensdag
8.45 uur
9.40 uur
10.35 uur
11.30 uur
(tot 12.30)

groep 8b
groep 4c
groep 4b
groep 4a

Donderdag
13.30 uur
14.00 uur
(tot 14.45)

groep 3b
groep 3a

Vrijdag
08.45 uur
09.40 uur
10.35 uur
11.30 uur

groep 7a
groep 7b
groep 6a
groep 4c

13.15 uur
14.00 uur

groep 4a
groep 4b

Afspraak sportclinics:
De clinics worden zoveel mogelijk tijdens de gymlessen gepland. Valt de clinic op
een ander moment dan vervalt de gymles elders in die week.
Gymkleding
De kleuters gymmen in het speellokaal. Zij hebben geen speciale gymkleding nodig, behalve gymschoenen, bij voorkeur met klittenband.
De kinderen van groep 3 t/m 8 hebben gymschoenen nodig waarvan de zolen
niet afgeven, terwijl ze gekleed gaan in een T-shirt en een gymbroek. Voor de
meisjes is een turnpakje ook prima.
Tijdens het gymmen mogen de kinderen geen onderhemd dragen of kledingstukken die ze daarna de rest van de dag nog moeten dragen.
Geef uw kind een washand en handdoek mee, zodat ze zich na het gymmen
kunnen opfrissen.

Inloopkwartier
Vanaf 08.30 uur zijn de deuren van de school open, zodat de kinderen
hun eigen klas binnen kunnen om daar rustig wat te gaan doen. Tijdens dit ‘inloopkwartier’ mogen ze zich niet in de hal van de school
ophouden. We verzoeken de ouders ons hierbij te helpen door mede
daarop toe te zien, met name wanneer het om hun jongere kinderen
gaat. Om 08.40 uur dienen de ouders het lokaal te hebben verlaten.
De kinderen van de groepen 1/2 gaan door de kleuteringang naar binnen, de groepen 1/2A en 3 t/m 5a gaan door de hoofdingang en de
groepen 6 t/m 8 maken gebruik van de bovenbouwingang. Groep 5b
gaat rechtstreeks naar de BSO-vleugel.
Podium
Op een aantal vrijdagmiddagen is er in de hal vanaf 14.00 uur
‘Podium’, waarbij leerlingen spel, dans en zang verzorgen. U bent als
ouder/verzorger van de optredende groep gedurende het podium
welkom in de school, indien u uiterlijk om 14.00 uur in de hal aanwezig bent. Dit om te voorkomen dat de opgevoerde stukjes steeds worden verstoord. De deuren gaan om 13.55 uur open. Het is niet de bedoeling dat ouders tijdens de voorstelling de hal verlaten.

Website, nieuwsbrief en e-mail
Deze vormen van digitale informatieverstrekking zullen meer en meer
worden ingezet. De zakelijke mededelingen van het team, de ouderraad, de medezeggenschapsraad, Korein (Dagopvang, BSO en
Peuterspeelzaal) verschijnen in de nieuwsbrief van het Spil-centrum.
Contact met het team
U kunt voor en na schooltijd altijd wel wat ‘vlugge mededelingen’ kwijt.
Als u een (wat langer) gesprek met de leerkracht van uw kind wilt, kunt
u het beste even een afspraak maken.
Wij vinden een goed contact en wederzijds begrip tussen ouders en
school van groot belang voor het kind. Schroomt u dus niet om met uw
vraag of probleem naar ons toe te komen. Wij nemen u serieus! U kunt
de leerkracht ook een e-mail sturen.
Traktaties
Het is nog altijd een leuke ervaring je verjaardag op school te vieren.
Daar hoort doorgaans een traktatie bij. Wij vragen u dringend om zo
gezond mogelijk te trakteren en het bij een kleinigheidje te laten. Denk
eventueel ook aan de kinderen die een allergie hebben voor bepaalde
stoffen in voedingswaren. De verjaardag en traktatie wordt met de leerkracht afgestemd.

Jeugdgezondheidszorg/GGD
Onze school werkt samen met de GGD Brabant-Zuidoost, team Jeugdgezondheidszorg. Dit team bestaat uit een jeugdarts, een jeugdverpleegkundige, een assistente en een psycholoog. Hieronder leest u
wat zij voor u en uw kind kunnen betekenen in de periode dat uw
kind op de basisschool zit. Tijdens de basisschoolperiode komen u en
uw kind minimaal twee keer in contact met de medewerkers van het
team Jeugdgezondheidszorg. Tijdens deze momenten besteedt het
team Jeugdgezondheidszorg 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 schoolverzuim en gedrag.
De ouders zijn aanwezig bij de contactmomenten. De resultaten worden altijd na afloop met u en/of uw kind besproken, zo nodig aangevuld met advies. Het kan zijn dat het team Jeugdgezondheidszorg
moet overleggen met andere hulpverleners, zoals de huisarts of
maatschappelijk werk. Uiteraard gebeurt dit alleen na toestemming
van de ouders.
De vaste contactmomenten vinden plaats in groep 2 en in groep 7. In
groep 2 krijgt uw kind een gezondheidsonderzoek door de jeugdarts
en de assistente. In groep 7 krijgt uw kind een gezondheidsonderzoek
door het team Jeugdgezondheidszorg.
Uit het contactmoment kan blijken dat uw zoon of dochter gedragsof ontwikkelingsproblemen heeft of andere problemen van sociale en
psychische aard. Dan kan de jeugdarts of jeugdverpleegkundige de
psycholoog van de GGD raadplegen of u hiernaar verwijzen.

Zorgstructuur op school
De jeugdverpleegkundige van de GGD maakt deel uit van het Spilzorgteam op school. Vanaf het consultatiebureau is elke leerling al enkele keren bij Jeugdgezondheidszorg geweest. De jeugdverpleegkundige
en de jeugdarts van de GGD hebben dus een goed beeld van de totale
ontwikkeling van uw zoon of dochter tot nu toe. Bij problemen kunnen
zij de school daarom goed adviseren.
Zorgen bij zorgen
Iedere ouder, verzorger of begeleider heeft wel eens vragen over de
gezondheid of ontwikkeling van
zijn of haar kind. Denk bijvoorbeeld aan groei- of gehoorproblemen,
slaap- en eetproblemen, moeilijk gedrag of vragen over de opvoeding.
Dan kan het prettig zijn om met een medewerker van het team Jeugdgezondheidszorg te praten of te overleggen. Zowel ouders en leerlingen
als de school kunnen een gesprek aanvragen. Als de leerkracht of intern
begeleider een gesprek of onderzoek aanvraagt, is wel de toestemming
van de ouders nodig. Afhankelijk van de vraag of het probleem bekijkt
Jeugdgezondheidszorg of verder advies of onderzoek nodig is en door
wie.
Als uit eerder onderzoek door GGD of het consultatiebureau problemen
zijn gebleken, kan Jeugdgezondheidszorg ook zelf uw kind een keer extra uitnodigen. Denk bijvoorbeeld aan een extra gehoorcontrole of een
evaluatie bij gedragsproblemen.

Inentingen
In het kalenderjaar dat uw kind 9 jaar wordt, krijgt het de laatste twee
inentingen tegen DTP (difterie, tetanus, polio) en BMR (bof, mazelen
en rodehond). U krijgt hiervoor een uitnodiging van de GGD.
Hoofdluis
De GGD ondersteunt de school bij het voorkomen en bestrijden van
hoofdluis.
Vragen over opvoeding?
Opvoeden van kinderen is leuk, maar niet altijd eenvoudig. Iedereen
heeft wel eens vragen, zorgen of twijfels over de opvoeding van (hun)
kinderen. Voorbeelden hiervan zijn:
‘Mijn zoontje wil alleen maar inslapen als ik bij hem kom liggen.
Hoe kan ik dat aanpakken?’
‘Mijn puberdochter en ik hebben constant ruzie. Hoe kan ik daarmee omgaan?’
‘Sinds de scheiding is mijn zoon zo stil en moeilijk te hanteren. Hoe
moet ik hierop reageren?’
‘Mijn dochter vraagt continu om aandacht en wordt snel boos.
Hoe ga ik daarmee om?’
‘Mijn puberzoon gaat om met verkeerde vrienden. Wat nu?’
Vanuit “Wijeindhoven” is Ilse van de Ven als generalist aangewezen
voor ons Spilcentrum.

Vragen, informatie en contact
Hebt u vragen aan de jeugdverpleegkundige, jeugdarts of logopedist,
neem dan gerust contact op met het team Jeugdgezondheidszorg:
GGD Brabant-Zuidoost
Postbus 8684
5605 KR Eindhoven
Telefoonnummer: 088 0031 414
E-mail: info@ggdbzo.nl
Spil-Zorgteam
In het Spil-centrum is ook een breed zorgteam ondergebracht. Hierin zit
de schoolarts, de wijkverpleegkundige, de generalist, de gebiedsmanager Korein, de BSO-leidster, de interne begeleiders en voor één jaar een
psycholoog. Het team komt een aantal keer per jaar bijeen om zorgleerlingen te bespreken. Dit gebeurt na overleg met de ouders.

BUITENSCHOOLSE OPVANG (BSO)
Kinderopvang door Korein kinderplein
Het Spil-centrum Achtse Barrier Zuid, vertegenwoordigd door
saltoschool De Klapwiek en Korein kinderplein, biedt 52 weken per
jaar opvang voor kinderen van 0-12 jaar.
Korein kinderplein Marseillelaan verzorgt de opvang van schoolgaande kinderen, ook tijdens de vakanties. (BSO)
Daarnaast is er dagopvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar in de groep
Crèche.
En er is een educatief peuteraanbod voor kinderen van 2,3 tot 4 jaar
in de PeuterPlaza.
Vóór school
Tijdens alle schoolweken is er voorschoolse opvang voor kinderen van
de Klapwiek. We zijn geopend tijdens schoolweken vanaf 7.30 uur. De
pedagogisch medewerkster brengt alle kinderen bij aanvang van de
school naar de klassen.
Ná school
De kinderen worden door de pedagogisch medewerker opgehaald in
de groepen 1 en 2 van de Klapwiek. Vanaf groep 3 mogen kinderen
zelfstandig (inpandig) naar de BSO lopen, waar ze worden opgevangen door de pedagogisch medewerker(s).

Openingstijden Buitenschoolse opvang (BSO)
07.30 -18.30 uur: tijdens schoolvakanties en schoolvrije dagen
14.45 -18.30 uur: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
12.45 -18.30 uur: woensdag
Openingstijden Crèche
Er is opvang mogelijk van 7.30-18.30 uur, 40 weken of 52 weken per
jaar, met uitzondering van de feestdagen.
Openingstijden PeuterPlaza
Er is opvang mogelijk tijdens 40 weken per jaar, met uitzondering van
de feestdagen. Alle kinderen krijgen een aanbod van een ochtend en
een middag.
We zijn open op ochtenden van 8.45-12.15 uur en ’s middags van
12.45-14.45 uur
Wij bieden dit aanbod ook tijdens studiedagen en/of schoolvrije dagen van de Klapwiek.
Voor meer informatie kunt u bellen of mailen met ons. U mag ook
vrijblijvend binnen lopen bij ons kinderplein aan de Marseillelaan.
Koos Minten, teamcoach, k.minten@koreinkinderplein.nl
Ineke Albers, gebiedsmanager, i.albers@koreinkinderplein.nl

Het rooster, behorend bij het 940-urenmodel met 25 lesuren per week, ziet er als volgt uit:
VAKANTIES EN VRIJE DAGEN SCHOOLJAAR
2016-2017
Een schooljaar loopt van 1 oktober t/m 30 september
UREN
Aantal uren per week
Aantal weken

25
52 x

Totaal

1300 uur

VAKANTIES
Herfstvakantie

Ma. 24 okt. t/m vr. 28 okt 2016

25

Kerstvakantie

Ma. 26 dec. 2016 t/m vr. 6 jan.

50

Voorjaarsvakantie
Pasen
Meivakantie
Hemelvaart
Juni vakantie
Zomervakantie

Ma. 27 febr. t/m vr. 3 mrt. 2017
Ma 17 apr. 2017
Ma. 24 apr. t/m vr. 5 mei 2017
Do. 25 mei
Ma. 5 juni t/m 9 juni 2017
Ma. 17 juli t/m vr. 25 aug. 2017
Totaal

25
5.25
50
5,25
25
150
335,5

LESVRIJE DAGEN
11 november
23 januari
20 februari
26 mei

5,25
5,25
5,25
5,25

(vrij)middag 14 juli

2.00

Totaal
Totaal aantal lesuren

23
941,5

Leergebieden en urenverdeling per week

