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Informatiegids en kalender 

 
Beste ouders/verzorgers, 
 
Ieder schooljaar geeft de school een nieuwe informatiegids en kalender voor de 
ouders uit. Hierin vindt u alle informatie over schooltijden, vakantierooster, 
gymnastiekrooster, samenstelling team, ouderraad en (gemeenschappelijke) 
medezeggenschapsraad.  
Op de eerste bladzijde van deze gids vindt het stukje “Zo willen wij school zijn”. Dit 
stukje bevat de afspraken die ouders en school samen gemaakt hebben.  
 

Bewaart u deze informatiegids en kalender? U kunt dan altijd alles terugvinden. Deze 
informatiegids en kalender staan ook op onze website onder het kopje “Ouders” 
(Informatie en formulieren).  
 
Via de wekelijkse Nieuwsbrief, onze website en Facebook houden we u op de hoogte 
van alle andere belangrijke gebeurtenissen. 

Stephan van de Vries   
Directeur 
Prinses Amaliaschool 
Reginahof 3 
5282 GC Boxtel 
0411 – 611 450 
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Zo willen wij school zijn 

 
Begin 2016 is er door een groep ouders en leerkrachten gesproken over een aantal 
regels en afspraken die we met elkaar kunnen maken. Een “gedragscode” voor ouders, 
maar ook voor leerkrachten. Deze “gedragscode” is goedgekeurd door de 
Medezeggenschapsraad, Ouderraad en het team.  
 

Zó willen wij school zijn! 
Als school en ouders beloven we alle kinderen te stimuleren 

om hun dromen na te jagen en hun kwaliteiten te ontwikkelen. 
 

Ouders schenken hun vertrouwen aan de school. 
De school doet haar uiterste best om een goede omgeving te creëren waarin kinderen 

zich thuis voelen en waarin zij kunnen leren en groeien. 
 

Ouders dragen hieraan bij door actief betrokken te zijn bij de ontwikkeling van hun 
kind(eren), aanwezig te zijn bij ouderavonden en rapportgesprekken en de school af en 

toe te helpen bij extra activiteiten. 
 

Als school en ouders zijn we trouw aan elkaar. 
Door tijdig, vriendelijk en eerlijk te communiceren over wat we belangrijk vinden, 

kunnen we gezamenlijk zorgen voor veiligheid en een goede sfeer in de school. 
 

Via social media delen we alleen positieve berichten. 
 

Op onze school ontmoeten mensen met hele verschillende achtergronden elkaar. 
Iedereen mag trots zijn op de cultuur die hij/zij meebrengt. 

Door hiervoor open te staan leren we elkaar beter kennen en begrijpen. 
 

In de school en op het schoolplein spreken we zoveel mogelijk Nederlands. 
Zó verstaan we elkaar. 

Ouders voor wie dat moeilijk is proberen we daarbij te helpen 
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Schooltijden 

 
De schooltijden zijn voor alle groepen bijna hetzelfde. Op vrijdagmiddag is de 
onderbouw vrij, maar moet de bovenbouw de hele dag naar school.  
Hieronder volgt een overzicht. 
 

Groep 1 t/m 4 Ochtend Middag 

Maandag 8.30 – 12.00 13.15 – 15.20 

Dinsdag 8.30 – 12.00 13.15 – 15.20 

Woensdag 8.30 – 12.15  

Donderdag 8.30 – 12.00 13.15 – 15.20 

Vrijdag 8.30 – 12.00  

 
   
 
 
 
 
 
    
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het binnenkomen van de kinderen voor school 
 
Om het binnenkomen ’s morgens en ’s middags goed te laten verlopen hebben we een 
aantal afspraken gemaakt. De meeste afspraken zijn al bekend bij de ouders. Door 
wijziging in de bezetting van de verschillende lokalen is een aantal zaken veranderd.  
 

1. Om 8.25 uur en 13.10 uur belt één van de leerkrachten die buiten lopen. 
2. Alle leerkrachten komen naar buiten. 
3. Groep 1/2 Kangoeroes 

De ouders en de kinderen van groep 1/2 Kangoeroes gaan bij de ingang staan 
waar ook de kinderen van de peuterspeelzaal en het kinderdagverblijf 
binnenkomen. Zij kunnen direct met de leerkracht naar binnen.  

Groep 5 t/m 8 Ochtend Middag 

Maandag 8.30 – 12.00 13.15 – 15.20 

Dinsdag 8.30 – 12.00 13.15 – 15.20 

Woensdag 8.30 – 12.15  

Donderdag 8.30 – 12.00 13.15 – 15.20 

Vrijdag 8.30 – 12.00 13.15 – 15.20 

  



4 

4. Groep 1/2 Kikkers 
De ouders en de kinderen van groep 1/2 Kikkers stellen zich op voor het raam 
van het lokaal van de Kikkers en wachten daar. 

5. Groep 3, 4 en 5 
De kinderen van de groepen 3, 4 en 5 stellen zich midden op de speelplaats op 
bij hun eigen leerkracht. 
De kinderen van groep 3 gaan eerst naar binnen en daarna volgen de kinderen 
van groep 4 en 5.  

6. Groep 6, 7 en 8 
De kinderen van de groepen 6, 7 en 8 stellen zich op bij hun eigen ingang (tegen 
de achterkant van de parkeergarage). Ook hier staan de leerkrachten van groep 
6, 7 en 8 te wachten. Zij kunnen direct naar binnengaan.  

7. Als laatste gaan dan de ouders en de kinderen van groep 1/2 Kikkers naar 
binnen.   

8. In de winterperiode, als het heel koud is, houden we een andere volgorde aan 
om de kinderen uit de onderbouw zo snel mogelijk naar binnen te krijgen. Dit 
laten we op tijd aan u horen! 

 
Vriendelijk verzoeken wij alle ouders, die met de fiets naar school toe komen, om bij 
de parkeergarage af te stappen en lopend naar de school te gaan en ook lopend de 
speelplaats op te komen. 
 
De ouders van de kinderen uit de groepen 1 en 2 mogen mee naar binnenlopen en 
kunnen meedoen aan de “spelinloop”.  
Ook de ouders van de kinderen in groep 3 mogen mee naar binnenlopen. Dit mogen ze 
tot aan de herfstvakantie. Daarna niet meer. De leerkracht wil graag op tijd beginnen 
met de les. De ouders van de kinderen in de groepen 4 t/m 8 gaan niet mee naar 
binnen.  
 

Hebt u de leerkracht echt nodig dan mag u altijd naar binnenlopen. Maar alleen voor 
zaken waarvoor het direct nodig is, bijv. een ziekmelding. U kunt altijd een afspraak 
maken na schooltijd. 
 

 
 
 
 
 
Ophalen van de kleuters en de kinderen uit groep 3 na 
school 
 
Na schooltijd staan de leerkrachten van de groepen 1, 2 en 3 met de kinderen buiten 
klaar om door de ouders opgehaald te worden. Binnenkort wordt bij de lokalen van  
groep 1/2 Kikkers en groep 1/2 Kangoeroes een halve gekleurde cirkel geschilderd. De 
kleuters van deze groepen staan in deze halve gekleurde cirkel op hun ouders te 
wachten. De bedoeling is dat de ouders naar deze halve cirkel komen, buiten de cirkel 
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wachten (!) en dan draagt de leerkracht hun kind over. Het kind roepen van achter het 
hek buiten de speelplaats doen we dus niet. 
Voor de kinderen van groep 3 zou het ook fijn zijn als de ouders even de speelplaats op 
komen om de kinderen mee te nemen. De leerkracht ziet dan dat de kinderen ook echt 
opgehaald worden.  
 
Kinderen uit de groepen 1, 2 en 3 waarvan de ouders er niet zijn na school, worden 
weer mee naar binnen genomen. Daar kunnen de ouders dan hun zoon of dochter 
later ophalen. We laten geen kinderen alleen achter op de speelplaats.   

   
Ziek, afwezig of te laat op school 
 
Als uw kind ziek is, moet u ’s morgens naar school 
bellen. Wij geven dit dan door aan de leerkracht van de 
groep. Vergeet u dit niet? Ook als uw kind naar de 
dokter of tandarts moet, willen wij dit graag weten. 
Als kinderen niet op school zijn, is de school verplicht 
om naar huis te bellen. Dit gebeurt door één van de 
personeelsleden. 
 
Voor extra verlof moet u altijd een verlofbrief invullen. Deze verlofbrief kunt u bij 
meester Stephan halen. Ook op onze website kunt u een verlofbrief invullen. Van 
meester Stephan krijgt u bericht of het verlof akkoord is. 
 
Ook moeten we goed letten op kinderen die te laat komen. De Leerplichtambtenaar 
van de gemeente Boxtel heeft ons deze opdracht gegeven. Zodra de bel is gegaan en 
de kinderen binnen zijn, gaan de deuren dicht. Kinderen die te laat zijn, moeten 
aanbellen bij de hoofdingang aan de voorkant van het gebouw (bij De Walnoot) en 
worden dan binnengelaten. Gebeurt dit vaak dan worden de ouders op de hoogte 
gesteld.
 

Vakantierooster 
 
Herfstvakantie 16 oktober t/m 20 oktober 2017 
Kerstvakantie 25 december 2017 t/m 5 januari 2018 
Voorjaarsvakantie 12 februari  t/m 16 februari 2018 
Tweede Paasdag  2 april 2018 
Meivakantie 23 april  t/m 4 mei 2018 
Hemelvaartvrij 10 en 11 mei 2018 
Tweede Pinksterdag 21 mei 2018  
Zomervakantie  9 juli t/m 17 augustus 2018

 

Roostervrije dagen voor de groepen 1 t/m 4
 

23 t/m 27 oktober 2017  (de week na de Herfstvakantie)  
 
Roostervrije dagen zijn nodig omdat de kinderen in de groepen 1 
t/m 4 anders te veel schooluren maken. 
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Studiedagen                       
 
Onderwijs is altijd in beweging. Ook het team van de school wordt regelmatig 
bijgeschoold. Dat gebeurt vaak na schooltijd, maar ook wel eens op schooldagen zodat 
de kinderen vrij krijgen. Dit schooljaar is dat op de volgende dagen: 

 

1. vrijdag 1 september 2017 (hele dag; groep 1 t/m 8 vrij) 
2. woensdag 6 december 2017 (hele dag; groep 1 t/m vrij) 
2. vrijdag 22 december 2017 (namiddag; groep 5 t/m 8 vrij) 
4.   woensdag 7 februari 2018 (ochtend; groep 1 t/m 8 vrij)  
5. dinsdag 3 april 2018 (hele dag; groep 1 t/m 8 vrij) 
6. vrijdag 15 juni 2018 (hele dag; groep 1 t/m 8 vrij)  
7.  vrijdag 6 juli 2018 (namiddag; groep 5 t/m 8 vrij) 
 
 

   
 
 
 
 
Rapporten 

 

Groep 1 en 2 

De ouders van de kinderen van de groepen 1 en 2 worden in de week van 6 – 10 
november uitgenodigd voor een 1e gesprek over hun kind.  
Aan de groepen 1 en 2 worden dit schooljaar 2 rapporten uitgereikt: 
- in de week van 5 – 9 februari 2018 
- op vrijdag 29 juni 2018 
Het 1e rapport van groep 1 en 2 komen de ouders zelf ophalen en dan hebben ze 
meteen een gesprek met de leerkracht.  
Het 2e rapport wordt meegegeven. Maar het kan zijn, dat ouders toch een gesprek 
willen en dat is natuurlijk mogelijk. U kunt dan een afspraak maken. Het kan ook zijn, 
dat de leerkrachten nog een gesprek willen. Ook dan wordt er een afspraak met u 
gemaakt. 
 
Met de ouders van alle nieuwe kinderen in groep 1 wordt altijd een eerste gesprek, 
een zogenaamde intake, gehouden. Dan wordt met u besproken hoe er op school 
gewerkt wordt en kunnen uw eerste vragen beantwoord worden.  
 

Groep 3 t/m 8 

Dit schooljaar worden drie rapporten aan de groepen 3 t/m 8 
uitgereikt:

 
1e  rapport: in de week van 27 november – 1  december 2017 
2e rapport: in de week van 5 – 9 maart 2018 
3e rapport: op vrijdag 29 juni 2018
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Het 1e en 2e rapport van groep 3 t/m 8 komen de ouders zelf ophalen en dan 
kunnen ze meteen een gesprek met de leerkracht hebben. Het 3e rapport wordt 
meegegeven. Als ouders toch nog een gesprek willen hebben over dit rapport dan 
kan dat natuurlijk. 
   

Gymnastiek 

 
In ons gebouw hebben we een eigen speelzaal en gymzaal. De groepen 1 en 2 
krijgen gymles in de speelzaal. Op school krijgen de kinderen een tasje waarin u zelf 
sportkleding zoals gymschoenen (graag met klittenband), een shirtje en broekje 
kunt stoppen. Dit tasje blijft op school. De sportkleding wordt voor elke vakantie 
mee naar huis gegeven om gewassen te worden. 
 
De groepen 3 t/m 8 krijgen gymles in onze eigen gymzaal op maandag, dinsdag en 
vrijdag. Onderaan ziet u op welke dagen uw kind gymles krijgt. De kinderen moeten 
op deze dag een tas met sportkleding, sportschoenen en eventueel een handdoek 
meenemen. Na alle inspanningen kunnen de kinderen zich wat “opfrissen” onder de 
douche. Volledig douchen lukt helaas niet meer i.v.m. de drukte in de kleedkamers 
tijdens het wisselen van de lessen.  

                                                                 
Op welke dagen krijgen de kinderen gymles?  

 

Pleinrooster 

 
Elke ochtend om 8.20 uur en middag om 13.05 uur lopen 2 leerkrachten buiten om 
te surveilleren. Het rooster is: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maandag  Dinsdag Vrijdag  

Groep 5 Groep 3 Groep 3 

 Groep 4 Groep 4 

 Groep 6 Groep 5 

 Groep 7/8 Groep 6 

  Groep 7/8 

Maandag  Thérèse Schaalje 
Nicole Toonen 

Dinsdag Michelle van Hal 
Tanja Heijting 

Woensdag Irma van de Wal 
Ties Vervoort 
Stephan van de Vries 

Donderdag Kim Kerstens  
Daphne van Roij 

Vrijdag  Margit Straatman  
Stephan van de Vries 
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Om het spelen op de speelplaats goed te kunnen begeleiden hebben we een aantal 
regels afgesproken. Deze regels zijn in alle groepen besproken.  
 
De afspraken zijn: 
Voor schooltijd (om 8.20 uur en 13.05 uur) is de speeltuin open. 
 Voor schooltijd (om 8.20 uur en 13.05 uur) mag er niet gevoetbald worden in de   
       voetbalkooi (ook niet met een  eigen bal). 
 Er is een rooster voor gebruik van de voetbalkooi en de tafeltennistafel tijdens de   

pauze. Dit hangt bij de achteringangen. Elke groep heeft een eigen voetbal en 
tennisballetje.  

 De speeltuin is voor alle groepen open tijdens de pauze. 
 In het halletje van groep 6 en 7/8 beneden  staan spelmaterialen zoals hoepels,    
       springtouwen en stelten. Deze materialen mogen door alle kinderen tijdens de  
       pauze ‘s morgens gebruikt worden.  
 Na de bel worden de spelmaterialen opgeborgen; één van de leerkrachten die  
      buiten lopen, controleert dit. 

   
 
 
 
 
 
 
 
Fietsen en waveboards op onze speelplaats 

 
Graag willen we de kinderen en ouders nog eens herinneren aan de afspraak die we 
hebben gemaakt over fietsen op en rond de school. Fietsen mag tot aan de 
parkeergarage. Daar stap je af en loop je naar school. Ook op de speelplaats mag 
niet gefietst worden!  
We zien nu ook vaak kinderen met waveboards enz. of wheelies naar school komen. 
Meebrengen van deze boards en wheelies mag, maar we willen dezelfde regels 
hanteren als bij fietsen. Tot aan de parkeergarage en dan pak je het waveboard enz. 
onder je arm en loop je naar school en op de speelplaats of verberg je de wieltjes in 
je schoenen. Je waveboard mag je mee naar de groep nemen.  
Ook worden er wel eens stepjes meegebracht. Hiervoor geldt ook dat deze niet op de 
speelplaats gebruikt mogen worden. Deze stepjes kunnen de kinderen het beste 
onder de trap bij de ingang van groep 1/2 Kikkers zetten. 
We willen wel benadrukken dat de school niet verantwoordelijk is voor deze 
spelmaterialen!  
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Ruimte voor het stallen van fietsen op het speelplein. 
 
Leerlingen 
De leerlingen moeten hun fietsen op het schoolplein parkeren tussen de daarvoor 
bestemde poortjes. Zij moeten hun fiets op slot zetten. 
Het is niet de bedoeling dat de leerlingen hun fietsen buiten het schoolplein parkeren 
of in de fietsenrekken bestemd voor de bewoners / bezoekers van de appartementen 
naast onze school.  
 
Ouders 
Sommige ouders brengen hun kinderen met de fiets naar school. Wij vragen aan deze 
ouders of zij hun fiets zolang buiten het speelplein willen plaatsen. Vriendelijk 
verzoek om met het plaatsen van de fiets geen overlast voor onze buren in de 
appartementen te veroorzaken.  

 
Milieudienst 

 
Wij vinden het belangrijk dat de omgeving van de school er netjes uitziet. Elke dag 
wordt door een groep de speelplaats vrijgemaakt van papiertjes en zwerfafval. We 
hebben een aantal papierknijpers op school om het werk wat gemakkelijker te 
maken.  
Het rooster:  
- maandag:  groep 6 
- dinsdag:  groep 7/8 
- woensdag:  groep 5 
- donderdag:  groep 3 
- vrijdag:  groep 4 

 

Ook maakt elke maand één groep de omgeving rond de school helemaal vrij van 
zwerfafval. Dit is samen met het Platform Selissen en de gemeente Boxtel 
afgesproken.  
We laten dit doen door de groepen 5 t/m 8. De kinderen doen dit in tweetallen met 
plastic handschoenen aan en papierknijpers en afvalbakken.  
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Rooster gebruik tafeltennistafel en voetbalkooi 

 
Voor de kinderen zijn er ook nog hoepels, hockeysticks, springtouwen en stelten om 
mee te spelen.  
Deze materialen liggen bij de ingang van groep 6 en 7/8. 
 

Medezeggenschapsraad 

 
Als ouder kunt u meepraten en meebeslissen over de school. We hechten veel waarde 
aan een actieve en betrokken medezeggenschapsraad. 
De medezeggenschapsraad (MR) wordt gevormd door een groep, die de belangen 
van de ouders en de leerkrachten behartigt en in overleg treedt met het 
schoolbestuur. In onze medezeggenschapsraad zitten de volgende leden: 

Namens de ouders:  
- Linda van de Wiel (voorzitter) 
- Minou Varscha Reijnaerdts 
- Yvonne Kolmans  

 
Namens het team: 

- Tanja Heijting (1e secretaris; leerkracht groep 3) 
- Marieke Haaijer (2e secretaris; leerkracht groep 1/2 Kikkers) 

 

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) 

Elke school heeft een eigen Medezeggenschapsraad (MR). Daar kunt u uw stem laten 
horen bij de plannen, die de school heeft. Een groot aantal onderwerpen heeft ook 
betrekking op andere scholen van de stichting. En daarmee dus ook op meer dan één 
medezeggenschapsraad. Denk aan beleid over tussen- en naschoolse opvang, 
financiële vraagstukken, huisvesting, ICT-beleid en veiligheid. De Gemeenschappelijke 
Medezeggenschapsraad (GMR) buigt zich over deze boven schoolse vraagstukken. Met 
als doel goed onderwijs en goed werkgeverschap! De leden van de GMR voor de 
Prinses Amaliaschool: 

- namens de ouders: Natascha Teunissen (moeder van Indra groep 7; lid GMR)  
- namens het personeel: Irma van de Wal (leerkracht groep 5; secretaris GMR)  

 
 

dag tafeltennis 
10.00 – 10.15 

Tafeltennis 
10.20 – 10.35 

Voetbalkooi 
10.00 – 10.15  

Voetbalkooi 
10.20 – 10.35  

maandag 4 7/8 5 6 

dinsdag - 6 - 7/8 (jongens)  

woensdag 5 7/8 3 6 

donderdag 3 6 5 7/8 (meisjes)  

vrijdag 5 6 – 7/8 
(wekelijks 
wisselen)   

4 6 – 7/8 
(wekelijks 
wisselen)  
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Ouderraad 

 
De Ouderraad (OR) bestaat uit ouders van kinderen van onze school. Zij houden zich 
bezig met het organiseren van activiteiten en festiviteiten, die voor een groot deel 
betaald worden uit de ouderbijdrage. De Ouderraad is ook een “klankbord” voor onze 
school. Wij stellen hun mening zeer op prijs!  
De Ouderraad bestaat op dit moment uit: 
 
-  Maaike van Alphen (voorzitter)  
-  Monique Bakker (secretaris) 
-  Anita Kelders (penningmeester)  
-  Monique Lemmens  
-  Amber Hornix 
-  Koen Lakwijk
 
De komende tijd zullen er nieuwe leden gezocht worden.  
Namens het team is Irma van de Wal aanwezig bij de vergaderingen. 

   
Ouderbijdrage 2017 – 2018 

 
Elk jaar wordt de ouderbijdrage vastgesteld. De ouderbijdrage is vrijwillig. Met de 
ouderbijdrage betaalt de Ouderraad een aantal festiviteiten waarvoor de school geen geld 
heeft. Festiviteiten zoals Kerstdiner, versnapering bij de Carnavalsviering en 
Carnavalsoptocht, enzovoort, maar ook de schoolreis wordt hieruit betaald.  
De Ouderraad verzoekt de ouders ieder jaar om de bijdrage op tijd te betalen. U ontvangt 
hiervoor in het begin van het schooljaar een brief. Voornaamste reden voor het op tijd 
betalen, is het reserveren van de bussen en het betalen van de entreeprijzen voor de 
schoolreis. Dit moet ruim op tijd gebeuren.  
Het grootste deel van de ouderbijdrage is bestemd voor de schoolreis. Afspraak is dat de 
kinderen waarvoor geen Ouderbijdrage is betaald, niet deelnemen aan de schoolreis. 
Gelukkig is dat tot nu toe nog nooit gebeurd!  
 

De ouderbijdrage bedraagt € 30,00. 
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Wie werken er op de Prinses Amaliaschool? 

 
Directeur: Stephan van de Vries ( maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag)   
 
Intern leerlingbegeleider: Therese Schaalje (maandag t/m woensdag)  

Leerkrachten en overig personeel: 
  
groep 1/2: Marieke Haaijer (maandag, dinsdag en woensdag)  
(Kikkers) Amy Castelijns  (donderdag en vrijdagmorgen) 
 
groep 1/2: Amy Castelijns (maandag)  
(Kangoeroes)  Anne Aeckerlin - van Dongen (dinsdag t/m vrijdagmorgen)  
                
groep 3: Tanja Heijting (maandag en dinsdag)     
                   Kim Kerstens (woensdag, donderdag en vrijdagmorgen)    
                   
groep 4: Daphne van Roij (maandag t/m donderdag)   
 Stephan van de Vries (vrijdagmorgen)            
              
groep 5: Irma van de Wal (maandag en dinsdag) 
 Margit Straatman (woensdag, donderdag en vrijdag)           
 
groep 6: Nicole Toonen (maandag t/m vrijdag) 
 
groep 7/8: Michelle van Hal-Wingens(maandag t/m vrijdagmorgen) 
 Stephan van de Vries (vrijdagmiddag)  
 
Extra ondersteuning: Irma van de Wal (woensdag) en Amy Castelijns (woensdag)  
 
Onderwijsassistente: Marjolein Huls (maandagmorgen t/m vrijdagmorgen in de   
                                       groepen 1/2) 
   Ties Vervoort (maandag, woensdag t/m vrijdag (groep 7/8) 

Secretaresse:  Tineke van Ooijen (maandagmorgen, woensdagmiddag, vrijdagmorgen) 

Huishoudelijke dienst: Marij Vorstenbosch (maandag t/m donderdag)

Conciërge: Suzanne van den Heuvel (dinsdag t/m vrijdag) 

Stagiaires:  Nicky van Rosmalen (groep 4)                                                                                                    
Cerine Verbruggen (groep 1/2)                                                                                                  

Vrijwilligers: 
- Marian van Kampen (leerlingbegeleiding op maandag en woensdag) 
- Rianne Tinnenbroek (leerlingbegeleiding op dinsdag en donderdag) 
- Emily van Zon (extra ondersteuning)  
- José Sleenhoff (assisteren bij programma Flits op dinsdag) 
- Yvonne Velders (assisteren bij programma Flits op dinsdag) 
- Anneke Sennef (assisteren bij programma Flits op donderdag)
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Het Managementteam 

 
Op onze school werken we met een Managementteam. Dit team bestaat uit: 
- Irma van de Wal 
- Thérèse Schaalje 
- Stephan van de Vries (voorzitter) 
Het Managementteam bespreekt alle zaken die betrekking 
hebben op onderwijs, personeel, financiën en het gebouw. 
Voor de directeur van de school is het Managementteam een 
belangrijke ondersteuning bij het maken van het beleid! Het 
Managementteam vergadert ongeveer één keer per maand.  
 

Het Zorgteam 

 
Op alle basisscholen in Boxtel is een Zorgteam werkzaam. In het Zorgteam kunnen alle 
leerlingen waar zorgen over zijn, besproken worden. Ouders moeten altijd 
toestemming geven om hun kind te laten bespreken. 
In het Zorgteam zitten de volgende personen: 
- Lisanne van Mook (Schoolmaatschappelijk werker) 
- Sabine Walet (Jeugd Verpleegkundige) 
- Thérèse Schaalje (Intern Begeleider) 
- Daphne van Roij (Leerkracht school) 
- Stephan van de Vries (Directeur en voorzitter Zorgteam)  

 
Het Zorgteam vergadert ongeveer 7 maal per jaar. 

                                 
 
 
 

Excursies, schoolreis en schoolkamp groep 8 

 
Afspraken over excursies op de fiets  
 
Het gebeurt regelmatig dat de kinderen een door school georganiseerd uitstapje 
hebben. Als de afstand en het weer zich daarvoor lenen, gaan wij daar graag met onze 
leerlingen gezamenlijk te voet of met de fiets naar toe. 
Met de groepen 1 t/m 4 zullen wij dan altijd te voet gaan, maar met de groepen 5 t/m 
8 proberen wij zoveel mogelijk op de fiets te gaan. Dit gebeurt dan altijd onder 
voldoende begeleiding van leerkracht(en) en ouders. Per 7 a 8 kinderen tellen wij 1 
begeleider. 
De af te leggen route wordt van te voren met de kinderen besproken in de klas, zodat 
zij weten hoe zij zich dienen te gedragen in het verkeer. De kinderen lopen of fietsen 
dan maximaal met z’n tweeën naast elkaar. De leerkracht loopt of fietst dan altijd 
helemaal vooraan of achteraan in de rij. Ook worden er reflecterende veiligheidshesjes 
uitgedeeld aan de begeleiders en bij de groepen 5 t/m 8 ook aan enkele leerlingen.  De 
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leerkracht neemt zijn of haar mobiele telefoon mee en de klassenlijst met informatie 
van de leerlingen. Zodat er bij calamiteiten altijd iemand geïnformeerd kan worden. 
 
Vervoer van leerlingen door hulpouders 

Wanneer aan ouders gevraagd wordt om leerlingen onder schooltijd te vervoeren is 
het verstandig hierover vooraf afspraken te maken. Dit komt de verkeersveiligheid van 
de leerlingen ten goede en voorkomt eventuele discussies achteraf. 

Zaken waar we aan denken zijn: 

- Alle leerlingen moeten tijdens het vervoer een gordel dragen, waarbij voor 
iedere leerling een eigen gordel moet zijn. Er mogen dus niet meer leerlingen in 
een auto vervoerd worden dan er gordels aanwezig zijn. Eventueel wordt een 
stoel verhoger of zitje gebruikt als deze in de auto aanwezig zijn.  

- Alle ouders krijgen het telefoonnummer waarop ze de school of de leerkracht 
kunnen bereiken. Ook van alle ouders die rijden, wordt het telefoonnummer 
genoteerd. 

- Van te voren krijgen de ouders het adres waar heen gereden moet worden en 
eventueel een routebeschrijving. 

- Ouders kunnen het beste individueel rijden; rijden in een groep is lastiger en 
onveiliger. 

- Met de ouders wordt afgesproken waar ze hun auto bij school moeten 
parkeren. Soms is het verstandiger iets verder van school op een veilige plek te 
parkeren. Zo worden de andere leerlingen die naar school komen niet 
gehinderd en wordt er ook niet op fietsstroken of de stoep geparkeerd. 

- Onder schooltijd zijn leerlingen verzekerd onder de aansprakelijkheids-
verzekering van school. Ouders en hun auto’s vallen hier meestal niet onder. 
Schade veroorzaakt aan de auto of schade veroorzaakt met de auto aan derden 
moet worden verhaald op de autoverzekering van de besturende ouder. Let 
wel: indien de besturende ouder een WA of WA beperkt casco verzekering 
heeft is schade aan de auto veroorzaakt door die bestuurder niet verzekerd. 

- Vooraf wordt met de leerlingen besproken hoe zij zich in de auto moeten 
gedragen. 

 
Schoolreis 
Ieder jaar gaan we met alle kinderen op schoolreis. Waar we naar toe gaan wordt door de 
schoolreiscommissie uitgezocht. Dat is elke keer een verrassing. In de jaarkalender 
hebben we alvast 2 data gereserveerd. De schoolreis wordt betaald uit de Ouderbijdrage.  
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Schoolkamp  
Aan het einde van het schooljaar gaan de kinderen uit groep 8 ter afsluiting van hun 
loopbaan op onze school op schoolkamp. Het kamp wordt georganiseerd bij 
kampeerboerderij De Musdonck in Liempde. De kinderen gaan daar op de fiets naar 
toe en blijven daar 2 nachten slapen. De Musdonck is 
uitermate geschikt voor onze kinderen. Er zijn 
gescheiden slaapzalen en douches en er is volop ruimte 
buiten. Voor onze kinderen is het ieder jaar een 
feestelijke afsluiting van het allerlaatste schooljaar. 
Vooraf worden de ouders uitgenodigd voor een 
voorlichtingsavond over het schoolkamp. En….ouders 
en leerkrachten worden uitgenodigd om een avond op 
het kamp te komen kijken.

SchoolGruiten 
 
Op onze school doen we mee met het programma SchoolGruiten (gruiten is een 
samenvoeging van groenten en fruit).  
 
Dit programma gaat als volgt: 

- elke dinsdag, woensdag en donderdag is een “Gruitdag”. Het is de bedoeling 
dat alle kinderen op deze dagen een portie groenten of fruit mee naar school 
krijgen, die zij met elkaar in de klas opeten tijdens de les. Dat kan een appel, 
peer, banaan, mandarijn of kiwi zijn, een schaaltje aardbeien of druiven. Een 
handvol cherry tomaatjes, een stukje komkommer, wortel of paprika kan 
natuurlijk ook. Variatie is leuk, lekker en ook goed voor de smaakontwikkeling 
van uw kind. Het samen opeten van groenten of fruit noemen we “Gruiten”. 

- in de school hangen posters om te laten zien, dat wij “Gruitschool” zijn en heel  
actief meedoen. 

- in de klassen wordt tijdens de les informatie gegeven hoe belangrijk het is om  
elke dag voldoende groente en fruit te eten. 

- bij de achteringang van de school hangt een bordje “Gruitschool”. 
 
Wij vinden het belangrijk dat kinderen gezond leren eten. Het gezamenlijk in de klas 
“gruiten” is voor de kinderen vooral een gezellige en leuke manier om ze daarbij te 
helpen.  
Wij hopen dat u dat óók vindt. En dat u uw kind daarom op de “Gruitdagen” een portie 
groenten of fruit mee naar school geeft. 
Vaak zien we dat vooral de jonge kinderen ook nog een boterham moeten eten onder 
schooltijd, omdat ze het ontbijt hebben overgeslagen. Het opeten van fruit en 
boterham lukt niet in de tijd die we voor het gruiten gebruiken.  
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Kinderen die regelmatig het ontbijt overslaan, presteren minder goed op school en 
krijgen vaker last van prikkelbaarheid en een slecht humeur. 

 

Het team heeft afgesproken dat er op dinsdag, woensdag en donderdag  
in alle groepen alleen fruit wordt gegeten. 

Dus geen boterhammen en ook geen zogenaamde gezonde tussendoortjes.  
 Ook niet tijdens het buitenspelen! Geeft u op deze dagen fruit of groente mee?  

 
Les je dorst 
 

Onze school is gestart met het programma ‘Les je dorst’. Alle kinderen in de groepen 3 
t/m 8 krijgen een bidon. Deze bidon mogen ze dagelijks vullen met water en gebruiken 
tijdens de les. U weet nu dat de bidons op school aanwezig zijn en dat uw kind deze 
tijdens de schooldag mag gebruiken, ander drinken meegeven naar school is dus niet 
nodig! 

Met water geeft u uw kind het beste! 
 
U kent het wel, uw kind heeft dorst. Wat krijgt uw kind dan? Als het aan uw zoon of 
dochter ligt is dat Taksi, cola of zelfs een blikje energie drank. Het is gebleken dat 
kinderen van de basisschool ongeveer 6 zoete dranken op een dag drinken, zoals 
gezoete thee, Wicky, sap of frisdrank. Dat betekent dat ze 25 suikerklontjes 
binnenkrijgen op een dag, alleen al door drankjes! Door te veel suiker raakt het 
lichaam uit balans. Kinderen hebben minder eetlust, zijn heel druk, krijgen gaatjes en 
worden te dik. Niet zo gezond dus! Bovendien gaat het ten koste van hun concentratie 
en prestatie op school en bij de gym/sport. Daar willen we als school wat aan doen! 
Vandaar onze keuze voor het gebruik van water in bidons. 
 
De kinderen in de groepen 1 en 2 krijgen in hun klas elk een eigen drinkbeker zodat 
ook zij de gehele dag water kunnen drinken.  
  
Wist u dat? 
 Om 130 kcal uit zoete drankjes te verbranden, moet een kind van twaalf jaar   

negentien minuten fietsen, twaalf minuten voetballen of elf minuten 
zwemmen. 

 In een pakje drinken vaak heel veel suikerklontjes zitten! Bijvoorbeeld:  

 
 

 

 

 

 

1 Pakje drinken  

Cola blik (330 ml)  11 klontjes  

Limonadesiroop (1 deel 
siroop, 4 delen water)  

6 ½ klontjes  

Yoghurtdrank  6 ½ klontjes  

Chocolademelk (mager)  5 ½ klontjes  

Taksi  4 ½ klontjes  

Roosvicee (1 deel siroop, 4 
delen water)  

4 ½ klontjes  

Wicky  4 klontjes  

Appelsap (ongezoet)  4 klontjes  

Sinaasappelsap (ongezoet)  3 ½ klontjes  

Melk (halfvolle)  2 klontjes  
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Snoep op school 

Op school is het niet toegestaan om snoep mee te nemen. Al het snoep wordt 
afgepakt! Alleen als een kind jarig is, mag er een snoepje uitgedeeld worden. Ons 
verzoek is om één traktatie uit te laten delen. En er zijn hele leuke gezonde 
alternatieven. In onze Nieuwsbrief besteden we er elk jaar aandacht aan en geven we 
suggesties voor gezonde versnaperingen.  
Via internet kunt u veel websites vinden met hele leuke en gezonde ideeën.   

 
 
 
 
 
 
 
 
Grensoverschrijdend gedrag    

 

Onze school onderneemt een aantal activiteiten die erop gericht zijn om 
grensoverschrijdend gedrag (machtsmisbruik) in de school te voorkomen. Wij willen 
een veilige school zijn, een plaats waar machtsmisbruik in welke vorm dan ook niet 
thuishoort en ook niet wordt geaccepteerd. Bij de interne schoolcontactpersonen kan 
men terecht voor vragen, opmerkingen of vermoedens van grensoverschrijdend 
gedrag.  Op onze school zijn dat: 
 
- Juffrouw Tanja Heijting (maandag en dinsdag) 
- Juffrouw Anne van Dongen (dinsdag t/m vrijdag) 
- juffrouw Margit Straatman (woensdag t/m vrijdag)  
 
De leerkrachten zijn op schooldagen bereikbaar op telefoonnummer 0411 – 611 450 
Als u zich om welke reden dan ook liever niet tot de interne schoolcontactpersonen wil 
of kan wenden, dan kan men terecht bij de externe vertrouwenspersonen. Meer 
informatie, namen en telefoonnummers kunt u in onze schoolgids vinden. 
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Pesten  
 
Onze school werkt met een pestprotocol. Dit protocol zal op onze website komen 
staan. Vanaf 26 mei 2015 is er een nieuwe wet rondom de sociale veiligheid op 
scholen. In ons pestprotocol is al veel geregeld. Dit moet echter worden aangescherpt. 
In grote lijnen veranderen er 3 zaken: 
 
- Elke school voert een sociaal veiligheidsbeleid dat door de Inspectie
 gecontroleerd wordt.                                                                                                                                  

- Scholen moeten de veiligheidsbeleving van de kinderen monitoren (in beeld 
brengen). Dit doen we al voor een deel met Scol, ons digitale volgsysteem voor 
de kinderen op sociaal-emotioneel gebied. Dit 
schooljaar gaan we ook werken met 
veiligheidsthermometers. Hoe en wanneer we dat gaan 
doen, hoort u via onze Nieuwsbrief.  

- Elke school benoemt een anti-pestcoördinator.  

Juffrouw Anne is op onze school de anti-pestcoördinator. 

   
Schoolfotograaf 

 
Elk schooljaar komt een schoolfotograaf foto’s maken van alle kinderen en groepen. 
Ook broertjes en/of zusjes komen samen op de foto. Zodra de foto’s klaar zijn, krijgen 
de kinderen deze mee naar huis en kunt u ze eventueel kopen.  
Dit schooljaar komt de fotograaf op 10 april 2018. 

   
 
 
 
 
 
Hoofdluis 

 
Helaas komt het op onze school ook wel eens voor dat er kinderen zijn die hoofdluis 
hebben. 
 

Dit betekent niet dat uw kinderen niet schoon zijn. 
 

Deze diertjes houden het meest van een schoon hoofd. 
Toch is het zo dat u als ouders wel wat moet doen. Als u hoofdluis bij uw kind ontdekt, 
zult u uw kind moeten behandelen. Er zijn bij de drogist middeltjes te koop, die 
hoofdluis bestrijden. U moet echter ook de kleren van uw kind, het beddengoed en de 
knuffels wassen. Een week na de behandeling moet u uw kind weer controleren. 
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Mogelijk zijn bij de eerste behandeling niet alle neten (eitjes) gedood. Deze worden 
dan gedood bij een tweede behandeling. 

 
Behalve dat u uw kind moet behandelen en het hele gezin moet nakijken, moet u ook 
de school even laten weten, dat uw kind hoofdluis heeft. Wij controleren dan de klas 
waar uw kind in zit en volgen dan onderstaande procedure.  
 

De procedure bij controle van hoofdluis is als volgt: 

1. Onze vaste “luizenmoeders” van de school controleren alle kinderen. 
2. De ouders van kinderen waarbij hoofdluis wordt gevonden en waarbij de 

hoofdluis beweegt, worden direct gebeld om hun kind op te halen en thuis 
meteen te behandelen. De shampoo die tegenwoordig te koop is, doodt zowel 
de beestjes als de neten. Na directe behandeling kan uw kind ’s middags 
meteen weer naar school. 

3. Als we de ouders van de kinderen met bewegend hoofdluis niet kunnen 
bereiken, worden de kinderen op school door ons (de “luizenmoeders”) zelf 
direct behandeld!  

4. De ouders van de kinderen waarbij neten worden gevonden (dus geen 
kruipende beestjes) krijgen een telefoontje van school om 
hun kind na school direct te behandelen met shampoo. Zij 
hoeven hun kind dus niet op te halen. 

5. De kinderen van de groepen waarin hoofdluis is gevonden 
krijgen een brief mee naar huis dat er hoofdluis is 
gevonden. 

6. Na een paar dagen wordt de controle door de 
“luizenmoeders” herhaald. 

7. Na elke vakantie controleren wij alle kinderen.  
 

 
Tussen Schoolse Opvang (TSO) 

 
De Tussen Schoolse Opvang wordt op onze school geregeld door Kindertuin. 
Via de website van Kindertuin kunt u zelf het overblijven van uw kind regelen.  
 

www.kindertuin.com 
telefoonnummer van Kindertuin is 0411 – 689 110 

 
Als uw kind ziek is en niet kan overblijven, moet u dit bij Kindertuin melden! 
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Stichting Sint Christoffel 
 
Onze school maakt deel uit van de stichting Sint Christoffel in Boxtel. Deze stichting 
beheert  8  scholen: 

- BS De Beemden                                          
- BS De Vorsenpoel 
- BS De Hobbendonken 
- BS St Petrus 
- BS St Theresia (Lennisheuvel) 
- Molenwijkschool 
- Prinses Amaliaschool 
- SBO De Maremak  

Directeur-Bestuurder: Ton Reijnen
Bezoekadres:                                                        Postadres: 
Kasteellaan 2  Postbus 281 
5281 CP Boxtel  5280 AG Boxtel
Telefoon: 0411 – 611 641
Email: info@st-christoffel.nl 
Website:    www.st-christoffel.nl 

 
 

 
Brede School Selissenwal (BSSW) 

 
Al vaker hebt u de naam Brede School Selissenwal gehoord of gelezen.  
Deze naam wordt gebruikt voor de samenwerking tussen: 
 
- Prinses Amaliaschool  
- Kinderdagverblijf Kleurentuin 
- Peuterspeelzaal Pinkeltje 
- Stichting Brede Scholen Boxtel 
- Buurtsportwerk

Deze samenwerking wordt gecoördineerd door de Stichting Brede Scholen Boxtel. 
Samen proberen we één doorlopende lijn te krijgen in de opvoeding en onderwijs van 
kinderen van 0 t/m 12 jaar. Hierover wordt regelmatig overleg gevoerd. Tevens 
worden er allerlei naschoolse activiteiten georganiseerd.  
 
U wordt via de maandelijkse kalender van de Brede School Selissenwal op de hoogte 
gehouden van deze activiteiten. 

mailto:info@st-christoffel.nl
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Enkele voorbeelden: 
- Taal Speel Groep (taalactiviteiten gebaseerd op het programma Woordenschat 

van onze school) 
- pleinactiviteiten (spelactiviteiten op onze speelplaats of bij slecht weer in de 

gymzaal) 
- sportactiviteiten  (spellessen, basketbal, volleybal, hockey, tennis, voetbal, enz.) 
- kleutergym 
- kinderpersbureau “De Razende Reporter” 
- leesclub “Boekensalon” 
- filmclub “CinemAlia” 

 
De meeste naschoolse activiteiten zijn voor de kinderen van onze school gratis. Vooraf 
moeten de kinderen zich wel voor de verschillende activiteiten inschrijven. Ook 
verwachten we van de ouders dat zij af en toe meehelpen of eens een keer komen kijken.  
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Wijk Voorzieningen Centrum Selissenwal (WVC Selissenwal) 
 
In ons prachtige gebouw zitten we niet alleen. Samen met het gemeenschapshuis, 
kinderdagverblijf, peuterspeelzaal vormt onze school het Wijk Voorzieningen Centrum  
Selissenwal. 
Een overzicht van alle deelnemers:
 
- Gemeenschapshuis De Walnoot tel 0411 – 67 34 85 
 
  Kindercentrum Kindertuin bestaande uit:  
- Kinderdagverblijf Kleurentuin tel 0411 – 67 16 69  
- Peuterspeelzaal Pinkeltje tel 0411 – 67 16 69 
 
- Prinses Amaliaschool tel 0411 – 61 14 50 
 

 

 

 

  

 

 

    Samen zijn we…….. 


