Schoolgids jaarlijks deel 2018/2019
In dit document vindt u informatie over het schooljaar 2018/2019. Deze informatie is een onderdeel
van de schoolgids en wordt schoolgids jaarlijks deel genoemd.
Aanvullende informatie kunt u het hele jaar in onze nieuwsbrief “Vogelpraat” lezen en op het
ouderportaal. In onze kalender vindt u alle belangrijke data. Wijzigingen en/of herinneringen staan
altijd op het ouderportaal of in de “Vogelpraat”.

Schooltijden
Wettelijk moeten leerlingen minimaal 940 uur naar school.
Alle kinderen van groep 1 t/m 8 gaan bij obs Weidevogels tussen de 940 en 950 uur naar school. Het
schoolrooster betreft veel meer uren dan 950. Dit betekent dat er naast de reguliere vakanties nog
extra vrije dagen gegeven kunnen en moeten worden om op 950 uur te komen. De vrije dagen vindt u
ook terug in de jaarkalender. Het team heeft op de vrije dagen voor kinderen vrij of een studiedag.
Schooltijden:
's Morgens
8.30
's Middags
13.15
Woensdag
8.30

tot
tot
tot

12.00 uur
15.00 uur
12.30 uur

Vakanties en vrije dagen 2018/2019
Hieronder ziet u het vakantie- en vrije dagen rooster voor 2018/2019.
N.B. Het basisonderwijs en het Voortgezet Onderwijs hebben mogelijk geen gelijke meivakantie.
Check de school van het Voortgezet Onderwijs waar uw kind zit voor de data van die school.
Van

Tot en met

Zomervakantie

Vrijdag 20 juli 2018

Vrijdag 31 augustus 2018

Vrije dag / studiedag OPSPOOR

Donderdag 4 oktober 2018

Herfstvakantie

Vrijdagmiddag 19 oktober 2018
vanaf 12.00 uur

Vrije dag / studiedag team

Woensdag 21 november 2018

Kerstvakantie

Vrijdagmiddag 21 december 2018
vanaf 12.00 uur

Vrijdag 4 januari 2019

Voorjaarsvakantie

Vrijdagmiddag 15 februari 2019
vanaf 12.00 uur

Dinsdag 26 februari 2019

Meivakantie, inclusief Goede
vrijdag, Pasen en Koningsdag

Goede Vrijdag 19 april 2019

Vrijdag 3 mei 2019

Hemelvaart

Donderdag 30 mei 2019

Vrijdag 31 mei 2019

2e Pinksterdag

Maandag 10 juni 2019

Vrije dag / studiedag team

Maandag 1 juli 2019

Let op; studiedag 3 juli is
verplaatst naar 1 juli!

Zomervakantie

Vrijdagmiddag 12 juli 2019 vanaf
12.00 uur

Vrijdag 25 augustus 2019

Vrijdag 26 oktober 2018

Wilt u bij het vastleggen van uw vakantie ervoor zorgen dat u binnen de vastgestelde data blijft. Alleen in
het geval van bijzondere omstandigheden kan er extra verlof worden gegeven. Uitleg hierover kunt u
lezen in de schoolgids of kunt u bij de directie krijgen.
De jaarkalender vindt u uiterlijk vanaf de tweede week van het schooljaar op het ouderportaal.

Lijst personeel:
Hieronder vindt u de lijst van al het personeel van Weidevogels. U kunt ook kijken onder het kopje
“Team” op de website. Ook daar vindt u alle namen, maar dan met foto.
Directie en Interne Begeleiding:
 Carin Spaan
- directie / maandag, dinsdag, woensdag en vrijdagochtend.
 Margriet Reynders
- directie /maandagochtend , dinsdag, donderdag en vrijdag.
 Wendy de Wit
- Intern begeleider / grp 1 t/m 4 woensdag om de week/ donderdag en vrijdag.
• Karin van Hoesel
- Intern begeleider / grp 4/5 t/m 8 dinsdag, donderdag en vrijdag.
Leerkrachten:
Groep 1/2 Tureluur
Groep 1/2 Tureluur
 Groep 1/2 Grutto
 Groep 1/2 Grutto
 Groep 1/2 Kwikstaart
 Groep 1/2 Leeuwerik
● Groep 1/2 Torenvalk

Ellen van Ginkel / maandag, dinsdag en woensdag om de week.
Djoeke v. Assenbergh/woensdag om de week ,donderdag en vrijdag.
Nicole Jacques / maandag, dinsdag en woensdag om de week.
Alicia Monnik / woensdag om de week, donderdag en vrijdag.
Marjolein Steltenpool / maandag t/m vrijdag.
Celina van der Weide / maandag t/m vrijdag.
Sanne Albrecht / maandag t/m vrijdag.

 Groep 3/4 Wulp
 Groep 3/4 Wulp
 Groep 3/4 Graspieper
 Groep 3/4 Graspieper
 Groep 3/4 Scholekster
 Groep 3/4 Scholekster
 Groep 3/4 Kluut

Irene van Holland / maandag en dinsdag.
Samantha Wolters / woensdag t/m vrijdag.
Linda Jansen / maandag, dinsdag en woensdag om de week.
Linda Verkade / woensdag om de week, donderdag en vrijdag.
Ali Koperdraat / maandag en dinsdag.
Kim Segers/ woensdag, donderdag en vrijdag.
Marja Neimeijer / maandag t/m vrijdag.

Groep 4/5 Meerkoet
Groep 4/5 Meerkoet
 Groep 5/6 Lepelaar
 Groep 5/6 Lepelaar
 Groep 5/6 Goudplevier
Groep 5/6 Goudplevier
 Groep 5/6 Blauwe reiger
Groep 5/6 Blauwe reiger
 Groep 5/6 Kievit

Marja Medemblik / maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag.
Syreeta Hessels-Bouman / donderdag.
Celina van Zal / maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag.
Monique Balm / donderdag.
Vivian Prins / maandag t/m donderdag.
Syreeta Hessels-Bouman / vrijdag.
Joyce IJsselstijn / maandag, woensdag, donderdag en vrijdag.
Djoeke van Assenbergh / dinsdag.
Elles Jansen / maandag t/m vrijdag.

Groep 6/7 Kiekendief
Groep 6/7 Kiekendief
Groep 7/8 Waterhoen
 Groep 7/8 Kuifeend
 Groep 7/8 Kuifeend
 Groep 7/8 Watersnip
 Groep 7/8 Watersnip

Nicole Panday / maandag, donderdag en vrijdag.
Stefanie van Oostveen / dinsdag en woensdag.
Christine Nijman / maandag t/m vrijdag.
Richard Vos /dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag.
Stefanie van Oostveen / maandag.
Theun Koster / maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag.
Sasja Beunder / dinsdag.

Overige personeelsleden:
 Vakleerkracht gymnastiek
 School assistente
 Onderwijsassistentes
 Leerkrachtondersteuner
 Conciërge
 Administratie
 Vrijwilliger
 TMO coördinator

Maaike Dalmaijer, alle dagen behalve woensdag.
Willeke van den Hoven / maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag.
Yvonne v.d. Wateringen / woensdag, donderdag en vrijdag.
Diana Polman / maandag, dinsdag en donderdag.
Wesley Fokke / maandag, donderdag en vrijdag.
Monique Balm / dinsdag en woensdag.
Ben Assendelft / fulltime
Ingrid van der Linde / maandag, dinsdag en donderdag.
Jessica Korstanje / alle ochtenden behalve woensdag.
Anja Helsloot / alle dagen behalve woensdag.

Gymnastiek
Groep 3 t/m 8 heeft op verschillende dagen gym. Tijdens de gymles dragen de kinderen een t-shirt of
hemdje, een sportbroekje en gymschoenen. Voor meisjes is een turnpakje ook goed.

Gymrooster 2018-2019
Alle groepen hebben les van onze vakleerkracht juf Maaike.
Maandag
13.30 – 14.15 uur
14.15 – 15.00 uur

Graspieper (juf Linda)
Wulp (juf Irene)

Dinsdag
8.30 – 9.15 uur
9.15 –9.55 uur
9.55 – 10.35 uur
10.35 – 11.15 uur
11.15 – 12.00 uur

Watersnip (meester Theun)
Waterhoen (juf Christine)
Kuifeend (meester Richard)
Lepelaar (juf Celina)
Kiekendief (juf Stefanie)

13.15 – 13.50 uur
13.50 – 14.25 uur
14.25 – 15.00 uur

Goudplevier (juf Vivian)
Scholekster (juf Ali)
Wulp (juf Irene)

Donderdag
8.30 – 9.15 uur
9.15 – 9.55 uur
9.55 – 10.35 uur
10.35 – 11.15 uur
11.15 – 12.00 uur

Lepelaar (juf Celina)
Kievit (juf Elles)
Blauwe Reiger (juf Joyce)
Kiekendief (juf Nicole)
Goudplevier (juf Vivian)

13.15 – 13.50 uur
13.50 – 14.25 uur
14.25 – 15.00 uur

Meerkoet (juf Marja)
Graspieper juf Linda)
Kluut (juf Marja)

Vrijdag
8.30 -9.15 uur
9.15 – 9.55 uur
9.55 – 10.35 uur
10.35 – 11.15 uur
11.15 – 12.00 uur

Kluut (juf Marja)
Scholekster (juf Ali)
Meerkoet (juf Marja)
Blauwe Reiger (juf Joyce)
Kievit (juf Elles)

13.15 – 13.50 uur
13.50 – 14.25 uur
14.25 – 15.00 uur

Waterhoen (juf Christine)
Watersnip (meester Theun)
Kuifeend (meester Richard)

Tussen de middag opvang (TMO)
Tussen de middag, van 12.00 tot 13.15 uur, kunnen de kinderen indien nodig gebruik maken van de
TMO. De kinderen worden opgevangen door gediplomeerde leidsters dan wel hulpouders. Voor eten en
drinken moet u zelf zorgen. De leidsters proberen er zorg voor te dragen dat het brood dat u mee geeft
opgegeten wordt. Uiteraard kunnen wij ze dit niet verplichten. De kinderen mogen zelf geen snoep of
koek meenemen naar de TMO. Na het eten hebben de kinderen de keuze om binnen of buiten te spelen.
Dit wordt door de kinderen erg gewaardeerd.
U kunt een strippenkaart kopen via internetbankieren.

Het bankrekeningnummer is: NL58RABO0172072840 t.n.v. Stichting TMO Brede School
De Weide. O.v.v. naam en de groep van uw kind(eren).
Er zijn 3 soorten strippenkaarten. Te weten;
 10 keer strippenkaart
€ 15,00
 20 keer strippenkaart
€ 30,00
 40 keer strippenkaart
€ 60,00

Bij elke groep hangt een lijst waarop u aan kunt geven of uw kind gebruik maakt van de TMO. Kinderen
die op de lijst staan mogen niet mee naar huis met een vriendje/vriendinnetje, tenzij de ouders hierover
bellen of dit mondeling bij ons aangeven. Indien een kind niet verschijnt terwijl hij/zij wel op de overblijflijst
staat, zal er door de leerkracht contact met ouders worden opgenomen.
Tijdens de TMO zijn er regels en afspraken. Deze zijn dezelfde als op school. Net als de leerkrachten,
volgen ook de leidsters scholing over de Vreedzame School. Mochten kinderen zich niet aan de regels
en afspraken houden, dan proberen wij dit eerst tijdens de TMO (en indien nodig in contact met
leerkrachten en directie) op te lossen. Mocht dit niet lukken of gebeurt het gedrag veelvuldig dan nemen
wij contact met u op. Als de gesprekken niet tot een oplossing leiden, kunnen wij in het uiterste geval
overwegen tot (tijdelijke) verwijdering van een kind bij de TMO.
Mocht u vragen hebben over de TMO dan kunt u een mail sturen naar de directie. Zij leggen voor u
contact met de coördinator van de TMO, Anja Helsloot.

Medezeggenschapsraad:
De MR vergaderingen zijn openbaar; iedereen is welkom.
De stukken waar over wordt vergaderd, kunt u inzien op school. Heeft u een onderwerp ter
bespreking, dan kunt u dit indienen bij de leden.
De agenda staat, ongeveer 1 week van te voren, op de website. Hier zijn ook de notulen te vinden. In
de kalender vindt u alle data en ook de data van de GMR (gemeenschappelijke
medezeggenschapsraad van alle openbare scholen).
Heeft u vragen, mail dan mr@obsweidevogels.nl

Ouderraad:
De ouderraad vergadert een aantal keer per jaar. De ouderraad houdt zich o.a. bezig met het beleid
van de organisatie van de evenementen, vieringen en sport. Zij organiseren feesten zoals;
Sinterklaas, Kerst en Pasen. De namen en een foto van de ouderraad zijn te vinden onder het kopje
OR van de website.
Wilt u helpen bij de ouderraad stuur dan een mail naar or@obsweidevogels.nl

Extra kosten ouders; vrijwillige ouderbijdrage, schoolreisje, bus excursie
De kosten van de vrijwillige ouderbijdrage zijn € 27,50 per jaar. De overige kosten betreffen schoolreis
of kamp (meerdaagse schoolreis groep 7/8). Kinderen die na 1 april starten, hoeven alleen het
schoolreisje of het kamp te betalen. Kleuters die na 1 april starten hoeven niets te betalen, omdat
nieuwe kleuters die na 1 april starten niet meegaan op schoolreis.
Kosten:
Kinderen van groep 1 t/m 6: € 57,50 (inclusief schoolreis)
Kinderen van groep 1 t/m 6 die starten na 01-01-2019: € 40,00
Kinderen van groep 1/2 die starten na 01-04-2019: € 0,00
Kinderen van groep 3 t/m 6 die starten na 01-04-2019: € 30,00
Kinderen van groep 7/8: € 97,50 (inclusief werkweek)
Kinderen van groep 7/8 die starten na 01-01-2019: € 82,50
Kinderen van groep 7/8 die starten na 01-04-2019: € 70,00
U kunt het bedrag storten op rekeningnummer NL59ABNA0.61.20.73.572 t.n.v. Ouderraad
Weidevogels o.v.v. de naam van uw kind en de groep. Contant betalen is niet mogelijk!
Bijdrage voor de bus bij een excursie naar Amsterdam groep 5 t/m 8 is € 3,- p.p. per schooljaar.
Betalen gaat via de leerkracht.

AVG – Privacy wetgeving
Alle stukken m.b.t. de privacy wetgeving zijn te vinden op onze website.

Vulpennen
Alle kinderen op school krijgen van school een Stabilo pen als ze voor het eerst op onze school komen of
gaan schrijven met pen (in de loop van groep 4). Als de vulpen wegraakt of stuk gaat, moet men zelf voor
een andere vulpen zorgen. Op school verkopen wij de Stabilo voor € 7,50.

Luizentas
Elk kind krijgt van de school een luizentas. De luizentas is vanuit het RIVM (rijksinstituut van
volksgezondheid en milieu) niet noodzakelijk voor het bestrijden van luizen, maar wij denken dat het toch
iets helpt. Daarnaast zorgt de luizentas ervoor dat de hoeveelheid jassen en tassen aan de kapstok
beperkt wordt en het er verzorgd uitziet in de school. In de luizentas komt de jas en de gewone tas van
uw kind. Wilt u er zorg voor dragen dat uw kind alle spullen in de luizentas stopt.
De luizentas krijgt u 2 x per schoolloopbaan. De eerste in groep 1 en de tweede vanaf groep 5.
Daarnaast kunt u, indien nodig, een nieuwe luizentas voor € 2.50 bij de school-assistent kopen.

Weidevogels waterbeker
Elk kind krijgt van de school eenmalig een drinkbeker. Als u een nieuwe drinkbeker wil aanschaffen,
kunt u die voor € 4,50 bij de school-assistent kopen.

Stepjes, skates en andere spelmaterialen met wielen
I.v.m. de veiligheid is het niet mogelijk om stepjes, skates en ander spelmateriaal met wielen waar
kinderen mee naar school zijn gekomen te stallen in of bij de groep van uw kind. Wij vragen u om het
betreffende materiaal weer mee naar huis te nemen.

Verantwoordelijkheid meegenomen spullen
School is niet verantwoordelijk voor schade, verlies of diefstal van persoonlijke spullen.

Doorgeven gegevens bij verhuizing of nieuwe telefoon
Wilt u bij een verhuizing of verandering van telefoon uw nieuwe gegevens mailen naar onze
administratie: i.vanderlinde@obsweidevogels.nl. De gegevens worden dan z.s.m. verwerkt in ons
administratiesysteem en doorgegeven aan de leerkrachten.

Belangrijke namen en adressen
Schoolbestuur OPSO
Gedempte Singelgracht 18-20
1441 AP Purmerend
tel. 0299-820900
Contactpersoon voor de school
Wendy de Wit: w.dewit@obsweidevogels.nl, Vivian Prins: v.prins@obsweidevogels.nl
In de schoolgids kunt u lezen wat de vertrouwenspersoon/contactpersoon kan betekenen voor u.
Klachten
Zie website OPSPOOR / ouders en leerlingen / klachten
Klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld:
Meldpunt vertrouwensinspecteurs: 0900-1113111
Landelijke klachtencommissie
Onderwijsgeschillen
Postbus 85191
3508 AD Utrecht
0302809590
info@onderwijsgeschillen.nl
Rijksinspectie van het onderwijs
Email: info@owinsp.nl
Website: www.onderwijsinspectie.nl
Vragen over onderwijs: 0800-8051 (gratis)
Landelijk informatiepunt voor ouders:www.5010.nl

