
	

 
SCHOOLINFORMATIE 2017-2018 
Schooltijden 
Maandag t/m  vrijdag 
8.30 uur – 14.15 uur 
 
Lokalen: 
Fase 1/2   lokaal 1; 
Fase 3/4   lokaal 2; 
Fase 5/6   lokaal 3; 
Fase 7/8/Groep 5  lokaal 5; 
Groep 5/6  lokaal 8; 
Groep 7/8  lokaal 9; 
 
HB 4/5   lokaal 4; 
HB 6   lokaal 7; 
HB 7   lokaal 6; 
HB 8   BSO. 

  
Samenstelling team: 
Fase 1/2   Claire van Noppen – maandag t/m vrijdag; 
Fase 3/4   Petra van Harten – maandag t/m woensdag en vrijdag; 
   Priscilla Ching-Yong – donderdag; 
Fase 5/6   Marloes Hollanders – maandag, dinsdag en om de week woensdag; 

Linda Vogel – om de week woensdag, donderdag en vrijdag; 
Fase 7/8/Groep 5 a Priscilla Ching-Yong – maandag; 

Anouk Groot – dinsdag t/m vrijdag; 
Groep 5b/6  Ilona van der Heiden – maandag t/m vrijdag; 
Groep 7/8  Niels van Roest – maandag t/m vrijdag. 
 
HB 4/5   Esther Janmaat – maandag, dinsdagochtend, woensdag t/m vrijdag; 
   Marlous de Beer – dinsdagmiddag; 
HB 6   Jeanine Vos – maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag; 
HB 7   Marjo Hendriksen – maandag en dinsdag; 

Niels Meesters – donderdag en vrijdag; 
HB 8   Mariëlle van Es – maandag en dinsdag; 
   Marjo Hendriksen – donderdag en vrijdag. 
 
Vakkendag  Jeanine Vos - woensdag; 
   Marlous de Beer - woensdag. 
 
Bewegingsonderwijs Marloes de Wit – maandag en donderdag. 
 
Administratie  Rob van Loenen – dinsdag; 
Facilitaire dienst  Margriet Timmermans – maandag t/m donderdag. 
 
Zorg coördinator a.i. Melinda Lyklema – maandagen woensdag; 
Regulier coördinator Priscilla Ching-Yong – dinsdag; 
HB coördinator  Marlous de Beer – maandag en dinsdagochtend. 
 
Directeur  Eelco Kosterman – maandag t/m donderdag. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



	

 
Gym 
Fase 1/2 en Fase 3/4 gymmen in het speellokaal van de Andersenschool. Zij doen elke dag iets aan beweging 
zowel buiten als in het speellokaal. 
Vanaf Fase 5 zullen de groepen twee keer per week gebruik maken van de grote gymzaal Aan de Kallameer. 
 
Speellokaal Andersenschool: 
Maandag:         
08:45 09:30 Fase 1/2      
09:30 10:15 Fase 3/4 
 
Donderdag: 
08:45 09:30 Fase 3/4 
09:30 10:15 Fase 1/2  
 
Gymlokaal aan de Kallameer: 
Maandag:      
08:45 09:30 Fase 5/6     
09:30 10:15 HB 4/5       
10:45 11:30 Groep 5/6   HB 6   
11:30 12:15 Fase 7/8/Groep 5  
12:45 13:30 HB 7       
13:30 14:15 HB 8    Groep 7/8     
 
Woensdag: 
13:15 14:00 HB 4/5   Fase 5/6  
 
Donderdag:   
08:45 09:30 HB 6  
09:30 10:15 Fase 7/8/Groep 5 
10:45 11:30 Groep 5/6   
11:30 12:15 HB 7 
12:45 13:30 HB 8  
13:30 14:15 Groep 7/8 
 
 
Leerkracht ziek; wat dan? 
Sinds januari 2014 zijn we aangesloten bij de PIO-invalpool. Hierdoor lukt het bijna altijd om een invaller te 
regelen. 
 
Bij ziekte of afwezigheid van een leerkracht hebben we een aantal mogelijkheden om in de vervanging te 
voorzien. Afhankelijk van de situatie zal er voor een gepaste oplossing worden gekozen. We streven ernaar om 
kinderen zo min mogelijk naar huis te sturen. We zullen u in principe niet 's morgens voor verrassingen stellen, 
door dan de kinderen naar huis te sturen. 
Mogelijke oplossingen die we op dit moment hebben zijn: 
 
• vervanging door leerkrachten die niet bij ons werkzaam zijn, maar wel bij ons bekend zijn als PIO-invaller; 
• een parttimer die op de desbetreffende dag niet werkt; 
 
Als het niet lukt dan zijn er nog 2 mogelijke oplossingen: 
 
• een groep wordt opgesplitst en verdeeld over de andere groepen; 
• een groep blijft bij elkaar en krijgt zelfstandig werk waar een leerkracht van een andere groep toezicht op 

houdt; 
 
Alleen in geval van hoge nood zullen we ouders vragen hun kind thuis te houden. 
 
 
Communicatie 
Informatieavond 
Aan het begin van het schooljaar worden ouders uitgenodigd voor de  informatieavond, dinsdag 5 september 
2017, van de groep waarin hun kind zit. De leerkracht vertelt het onderwijsinhoudelijke programma van dat 
schooljaar. Ouders kunnen ook materiaal en methodes bekijken op die avond. De data van de informatieavond 
vindt u in de jaarkalender op onze website.  
 
Nieuwsbrief  
Elke vier weken ontvangt u onze Nieuwsbrief waarin alle wetenswaardigheden over de Andersenschool 
geschreven staan.  
 
 
 



	

 
Video en foto’s 
Voor intern gebruik maken wij video-opnamen in de groepen. Dit om onderwijsleersituaties in de groepen te 
bekijken en ons onderwijs met elkaar te kunnen evalueren. Voor onze website, Facebook en Twitter worden 
naast werk van kinderen ook foto’s en filmpjes gepubliceerd. Mocht u daar bezwaar tegen hebben, dan kunt u 
dat schriftelijk aan de directie@andersenschool.eu laten weten. Er volgt ook nog een aparte brief over. 
 
Mijnschoolinfo 
Communicatie tussen u en ons vinden we belangrijk. Daarbij is ons doel u zo goed mogelijk te informeren over 
de verschillende activiteiten van onze school. Om dit te realiseren, maken wij gebruik van Mijnschoolinfo 
waarmee wij u via e-mail snel, direct en betrouwbaar kunnen bereiken. 
NAW gegevens zullen wij als school niet meer verstrekken. Ouders die gegevens willen delen kunnen dat doen 
via Mijnschoolinfo. 
 
Bereikbaarheid 
Alle leerkrachten hebben een nieuw e-mailadres van school bestaande uit hun voornaam, gevolgd door 
@andersenschool.eu. Voor de juffen Marloes en meesters Niels gevolgd door de eerste letter van hun 
achternaam. 
 
 
Vakantierooster en andere schoolvrije dagen 

 Eerste dag Laatste dag 
Herfstvakantie 16-10-2017 20-10-2017 
Koeiemart Buiten de herfstvakantie (25-10-2017)                  
Kerstvakantie 25-12-2017 05-01-2018 
Voorjaarsvakantie 26-02-2018 09-03-2018 
Studiedag St Klasse 14-03-2018 
Paasweekend 30-03-2018    02-04-2018 
Koningsdag In de meivakantie (27-04-2018) 
Meivakantie 27-04-2018 11-05-2018 
Hemelvaart      In de meivakantie (10-05-2018)    Pinksteren 21-05-2018 
Zomervakantie 16-07-2018 24-08-2018 
 
 
Ouderhulp 
Ouderhulp is niet verplicht op de Andersenschool, maar alleen met uw hulp kunnen we alle leuke en leerzame 
activiteiten door laten gaan. Binnenkort ontvangt u een boekje met alle hulp die we komend schooljaar kunnen 
gebruiken. 
 
 
Ouderbijdrage 
Op de jaarlijkse algemene ouderavond stelt de oudervereniging in samenspraak met alle aanwezigen, het 
bedrag voor ouderbijdrage vast. Zonder deze ouderbijdrage kan de ouderverenigingen op onze school geen 
activiteiten voor uw kind(eren) organiseren.  
De activiteiten die georganiseerd worden zijn o.a. feesten, zoals Sinterklaas, Kerstmis, maar ook 
sportactiviteiten, etc.  
Uw ouderbijdrage wordt onder andere gebruikt voor de presentjes bij het sinterklaasfeest, versiering voor de 
diverse feesten, en ook voor limonade en versnaperingen bij de activiteiten.  
 
De hoogte van de ouderbijdrage is voor het schooljaar 2017-2018 vastgesteld op €25. De ouderbijdrage is 
gelijk aan vorig jaar en wordt voor elke leerling gevraagd. Voor leerlingen die na de kerstvakantie op school 
komen, wordt een lagere bijdrage vastgesteld. 
 
De ouderbijdrage is vrijwillig. U mag in overleg met de penningmeester van het bovengenoemde bedrag 
afwijken, zowel naar beneden als naar boven. Indien de bijdragen niet voldoende zijn kan dit effect hebben op 
de activiteiten die kunnen worden georganiseerd. Maar we zien graag dat iedereen zijn financiële steentje 
zoveel mogelijk bijdraagt, zodat we de activiteiten voor uw kind(eren) kunnen blijven organiseren en 
bekostigen. 
 
 
Bijdrage voor het Schoolreisje 
Aan het begin van het schooljaar gaan de kinderen op schoolreisje. Het schoolreisje duurt voor fase 1 t/m 4 en 
vanaf fase 5 t/m groep 7 de gehele dag. De bijdrage voor het schoolreisje wordt gebruikt voor de entree en het 
vervoer van en naar de locatie. Per leerling van fase 1 t/m 4 is de hoogte van de schoolreis bijdrage 
vastgesteld op € 10 en per leerling van fase 5 t/m groep 7 is de hoogte van de schoolreis bijdrage vastgesteld 
op €25. Groep 8 en de HB 8 gaan vijf dagen naar Denemarken, de hoogte voor de bijdrage aan de week naar 
Denemarken is vastgesteld op € 150. 
De bijdrage voor het schoolreisje en schoolkamp zijn niet vrijblijvend. Deelname is alleen mogelijk als de 
bijdrage betaald is. Mocht u niet in staat zijn om de bijdrage te betalen, neemt u dan contact op met de directie 
van de Andersenschool. 


