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Woord vooraf

Geachte ouders / verzorgers,

Voor u ligt de kalender van het nieuwe schooljaar. Met 
behulp van de schoolkalender presenteren wij onze 
praktische informatie zo overzichtelijk mogelijk aan u.

In de kalender zijn alle gegevens verwerkt, die bekend 
waren per 18 juni 2019. Belangrijke data die na deze 
datum bekend worden, zullen wij u via de wekelijkse 
mails doorgeven.

De informatie in deze kalender is gebonden aan een 
schooljaar en wordt daarom jaarlijks aangepast, zoals 
bijvoorbeeld de groepsverdeling. Naast deze jaarlijkse 
en praktische informatie, treft u in de schoolkalender 
ook informatie aan, die we verplicht zijn om te 
melden, maar die we bewust niet in de schoolgids 
hebben gezet om te voorkomen dat u dubbel 
geïnformeerd wordt.

Tevens krijgen nieuwe ouders/verzorgers onze 
mooie schoolgids. In deze schoolgids staat onder 
andere informatie over de aard en de kwaliteit van 
ons onderwijs en over de zorg voor leerlingen met 
specifieke onderwijsbehoeften. De informatie in de 
schoolgids is vooral bedoeld om (toekomstige) ouders 
te helpen bij het maken van een beredeneerde 
schoolkeuze. De schoolgids en de kalender worden 
ieder schooljaar herschreven.

Heeft u interesse om de schoolgids in te zien dan 
vindt u onze schoolgids in de blauwe informatiekast 
bij onze kleuterafdeling. U mag gerust een exemplaar 
meenemen. Verder ligt onze schoolgids ter inzage op 
de peuterspeelzalen en bij het kinderdagverblijf.

Met vriendelijke groeten,
Het team van kindcentrum De Regenboog



Adresgegevens
Hoofdlocatie   
Kindcentrum De Regenboog     
Ruige Hoek 10
4731 VW Oudenbosch
Tel.: 0165 - 330170

Dependance
Kindcentrum De Regenboog
Eikenlaan 13 
4731 CP Oudenbosch
Tel.: 0165 - 314200

Website: www.obsderegenboog.nl   
E-mail: info@obsderegenboog.nl

Het Bestuur
Het bestuur van onze school wordt gevormd door de 
“Stichting Openbaar Basisonderwijs West-Brabant”.
 
Contacten met het schoolbestuur gaan via het onder-
steuningskantoor:
Vijfhuizenberg 157
4708 AJ  Roosendaal
0165 -  548260
 
Website: www.obo-wbr.nl
 
De algemene directie wordt gevormd door:
Op het moment dat deze schoolgids gedrukt wordt, is de naam van 

de nieuwe directeur-bestuurder nog niet bekend.

Inspectie
Inspectie van het onderwijs
info@owinsp.nl
www.onderwijsinspectie.nl

Vragen over onderwijs: 0800 -  8051 (gratis)

Klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel 
misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld, 
discriminatie, fundamentalisme, extremisme en 
pesten. Centraal meldpunt vertrouwensinspecteurs: 
0900 - 1113111 



Hoofdgebouw
‘s Morgens wordt om 08.30 uur de eerste bel geluid. 
Iedereen mag dan naar de klassen gaan. Om 08.40 
uur luiden wij de tweede bel. Het is de bedoeling dat 
de ouders afscheid nemen van hun kinderen, zodat 
de lessen om 08.45 uur kunnen beginnen.
 
Om 13.15 uur beginnen op het hoofdgebouw alle 
groepen gelijktijdig. Dat is een drukte van belang. 
Vanaf 13.00 uur wordt toezicht gehouden door 
meerdere leerkrachten. Om dat toezicht goed te 
laten verlopen, verzoeken wij u dringend om niet op 
de speelplaats te wachten op het moment dat uw 
kind naar binnen gaat. Neem a.u.b. afscheid vóór uw 
kind de speelplaats op gaat. Als de bel gaat, gaan alle 
kinderen in de rij staan (iedere groep heeft zijn eigen 
gele vlak). Afscheid nemen terwijl uw kind in de rij 
staat is niet de bedoeling. Wij verliezen dan ook weer 
een stuk overzicht op de rij.

Als uw kind van 4 jaar pas op school is, kan dat 
misschien wat problemen geven in het begin. Neem in 
zo’n situatie even contact op met de leerkracht.

Dependance
De leerkrachten van deze groepen zijn rechtstreeks 
telefonisch te bereiken onder nummer 0165 - 
314200.
Bij ziekte of verzuim en eventuele andere zaken kunt 
u gebruik maken van dit telefoonnummer. Om de 
lessen niet onnodig te storen verzoeken wij u voor of 
na schooltijd te bellen.
Soms bezoeken de leerlingen van de dependance het 
hoofdgebouw voor gezamenlijke activiteiten.

Schooltijden
Onze schooltijden gelden voor alle groepen en zijn als 
volgt:

maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
08.45 uur tot 12.00 uur (pauze 10.15 uur tot 10.30 uur)

13.15 uur tot 15.30 uur

 

woensdag
Groep1 is vrij. Groep 2 t/m 8 gaat naar school van 08.45 uur tot 12.00 uur

woensdagmiddag zijn alle leerlingen vrij



In- en uitgaan van de
Over de start van de schooldag hebben we u al eer-
der verteld in deze schoolkalender onder het kopje 
“hoofdgebouw”.

Er is één “vrije inloop” nl. op woensdag. Alle ouders 
van de groepen op het hoofdgebouw mogen dan met 
hun kinderen naar de eigen klas om wat werkjes en 
schriftjes te bekijken tot de bel gaat om 08.40 uur. 

Bij het uitgaan van de school wordt gebruik gemaakt 
van de poort achter de huizen aan de Spoorlaan. 
Kinderen die hun fi ets moeten halen uit de fi etsen-
stalling of van het schoolplein gaan dus te voet naar 
die uitgang.
Het is niet de bedoeling dat er na schooltijd gespeeld 
wordt in de zandbak en op de speeltoestellen i.v.m. 
het overzicht voor de leerkrachten. 

Op de dependance blijven de kinderen voor schooltijd 
buiten tot de bel geluid wordt. ‘s Morgens gebeurt dat 
om 08.40 uur en ‘s middags om 13.15 uur. De leer-
krachten nemen de groepen in de rij van het school-
plein mee naar de klas.
Ouders die hun kind(eren) komen halen, dienen bui-
ten het schoolplein te wachten. 
Komt u a.u.b. niet te vroeg! 

Stuur uw kinderen die zelfstandig komen, niet te 
vroeg naar school. Een kwartiertje voor aanvangstijd is 
vroeg genoeg.

Verkeersveiligheid: Auto’s 
parkeren bij de school
Hoofdgebouw
Wij verzoeken u vriendelijk bij het wegbrengen en 
ophalen van uw kind rekening te houden met de 
verkeersveiligheid van de kinderen. Parkeer uw auto 
even in de desbetreff ende vakken bij school of bij de 
parkeerplaatsen in de Spoorlaan.

Dependance
Bij de ingang van de dependance aan de Jasmijnlaan 
is een parkeerverbod van kracht. Wij stellen het 
ten zeerste op prijs dat dit parkeerverbod door 
alle automobilisten gerespecteerd wordt. Bij de 
ingang van de dependance aan de Eikenlaan is een 
gele streep aangebracht. Wilt u aan de overkant 
van de straat parkeren in de daarvoor bestemde 
parkeervakken? Het komt de veiligheid van de 
kinderen alleen maar ten goede.

school



Overblijven
Het overblijven/tussenschoolse opvang (TSO) op 
school wordt geregeld door Stichting Kinderopvang 
Oudenbosch.

Kinderen kunnen onder begeleiding van vaste 
overblijfmedewerkers gezellig samen met 
klasgenootjes en vriendjes hun boterhammen opeten. 
Zijn de boterhammen op dan gaan we lekker met 
z’n allen buiten spelen. Bij slecht weer blijven we 
natuurlijk binnen!
Boterhammen nemen de kinderen mee van thuis. Op 
school kunnen ze thee, water of melk pakken. Drinken 
van thuis meenemen kan natuurlijk ook. We hopen 
dat kinderen gezonde boterhammen en drinken 
meenemen. Chips, snoep en fris- of energiedrank zijn 
niet toegestaan.

Ouders kunnen voor hun kind(eren) vaste dagen 
afnemen of gebruik maken van incidentele opvang.

Inschrijven kan bij ons digitaal in ons ouderportaal. U 
kunt hiervoor naar de website https://oudenbosch.
kindplanner.nl. Als u op ‘aanmelden’ klikt en 
vervolgens op ‘registreren’, dan komt u uit in het 
digitale inschrijfformulier. U kunt hier alle stappen 
invullen, aub niets overslaan want dan pakt de 
inschrijving niet!

U kunt aangeven welke vorm van opvang u af wil gaan 
nemen. Voor de TSO geldt dat u eerst moet kiezen 
voor BSO opvang, daarna kunt u invullen welke vorm 
van TSO en op welke school u nodig heeft.

Fietsenstalling
Bij het hoofdgebouw van onze school is een 
fietsenstalling aanwezig:  kinderen die met de fiets 
naar school komen, mogen daar gebruik van maken.

Hiervoor gelden de volgende regels: 
• Begin met stallen aan het einde van de stalling en 

sluit goed aan.
• Wanneer de fietsenstalling vol is, gaat deze 

op slot en worden de overige fietsen op het 
schoolplein geplaatst.

• Na schooltijd wordt de fietsenstalling door de 
conciërge of een leerkracht gedurende 5 minuten 
geopend. Daarna gaat de stalling weer op slot.

Ook op de dependance hebben we een 
fietsenstalling, waarin alle fietsen  geplaatst kunnen 
worden. Deze fietsenstalling kan niet afgesloten 
worden tijdens de schooltijden. Het is belangrijk dat 
de kinderen van de dependance hun fiets op slot 
zetten.

Zodra u het volledig heeft ingevuld en verzonden 
komt het bij ons binnen. U ontvangt hiervan een 
bevestiging via de mail. Tevens ontvangt u de 
informatie die u nodig heeft om uw account in ons 
ouderportaal aan te maken.
Wij gaan de inschrijving vervolgens verwerken. U 
ontvangt ook hiervan een bevestiging en het verzoek 
om het contract goed te keuren. Zodra dat gebeurd 
is, staat/staan uw kind(eren) in ons systeem. Wilt u 
graag een afspraak om alles door te spreken of uw 
vragen te kunnen stellen bel dan gerust.

De kosten voor het overblijven bedragen in het 
schooljaar 2019 - 2020 zijn voor vaste overblijfdagen 
€ 2,- per keer en voor incidentele opvang € 2,30 per 
keer. Wilt u een keer ruilen dan kan dat binnen het 
tijdsbestek van een week. Schoolvrije dagen worden 
niet gefactureerd. 

Op de Regenboog is Mariëlle de TSO-coördinator.

Heeft u vragen dan horen we het graag!
U kunt ons bereiken via 
secretariaat@kinderopvangoudenbosch.nl of via 
0165-320021 (optie 1 voor administratie en planning)



Verjaardagen
Als uw kind jarig is mag 
het in de klas trakteren. 
In verband met de 
gezondheidsopvoeding 
willen wij u vragen deze 
traktatie zo gezond 
mogelijk te houden en te 
beperken tot 1 ding. In 
de 1e en 2e jaarsgroep 
mogen de ouders aanwezig 
zijn bij de viering van het 
verjaardagsfeest. Het is 
niet de bedoeling dat de 
kinderen langs alle klassen 
gaan om alle leerkrachten te 
trakteren.

Verjaardagen familie
De kinderen van groep 1 en 2 vinden het leuk om iets 
te maken voor een jarig familielid. Dat mogen ze dan 
ook bij ons op school doen. Hieraan zijn geen kosten 
verbonden. Wel moeten wij het maken van wensjes 
beperken tot mama, papa, opa en oma. Wilt u ons 
ruim van te voren doorgeven wie in de familie jarig is 
en wanneer? U mag dit natuurlijk ook doen met een 
briefje.

Ziekte/verlof
Net als thuis en op het werk zijn hierover ook op 
school regels en afspraken. Als uw kind door ziekte of 
andere omstandigheden niet of niet op tijd op school 
kan komen, wilt u dit dan zelf tijdig doorgeven; een 
vriendelijk verzoek aan u om dit niet via broer, zus of 
een vriendje te laten doen. 

Telefonische ziekmeldingen kunt u doorgeven aan de 
conciërge of de leerkracht die de telefoon opneemt. 
Vanaf 08.00 uur zijn wij telefonisch te bereiken op de 
volgende nummers:

Hoofdgebouw: 0165 - 330170
Dependance:  0165 - 314200

Verlof voor bijvoorbeeld een bruiloft moet u tijdig bij 
meneer Joop aanvragen. Als u voor een leerplichtig 
kind (vanaf 5 jaar) buiten de schoolvakanties om 
verlof wilt, dient u schriftelijk tijdig een verzoek in, 
waarin u aangeeft om welke reden het verlof wordt 
aangevraagd. Voor de verlofaanvraag kunt u een 
speciaal daarvoor bedoeld formulier op school krijgen 
via de leerkracht van uw kind. Het is aan te raden, 
indien u buiten de normale schoolvakanties verlof wilt 
aanvragen, een werkgeversverklaring bij te voegen.

De directie zal uw verzoek beoordelen en u met 
opgave van redenen antwoorden.

 Dit is een heel formeel verhaal, maar de ervaring 
heeft geleerd dat de verzoeken om verlof toenemen. 
Als school vinden wij dat alleen in uitzonderlijke 
situaties verlof verleend kan worden.
 
Voor de niet-leerplichtige 4- jarige geldt dit niet, maar 
we verwachten wel dat u ons in geval van afwezigheid, 
tijdig informeert.



Bewegingsonderwijs
De kinderen van de groepen 1 en 2 spelen in de 
spelzaal of in het eigen klaslokaal. Hiervoor hebben zij 
geen gymkleding nodig, alleen gym- of turnschoentjes. 
Deze schoentjes moeten op school bewaard worden 
in een speciale zak of tas (geen plastic tas). Wilt u op de 
schoenen en de tas wel de naam van uw kind schrijven? 

Om het aan- en uitkleden van de kinderen vlot te laten 

verlopen bevelen wij schoentjes aan die sluiten met 
elastiek of klittenband. De groepen 3 t/m 8 gymmen in 
de gymzaal aan de Beukenlaan.

Na de gymlessen wassen de kinderen van groep 4 t/m 8 
hun handen en voeten. De 4e jaarskinderen beginnen 
hiermee na de voorjaarsvakantie; de kinderen van 
de hogere groepen wassen de handen en voeten 

gedurende het gehele schooljaar na de gymles. 
Behalve gymkleding dient uw kind op de dagen dat het 
bewegingsonderwijs heeft dus ook een handdoek mee 
naar school te nemen.

In de informatiebrief die u op de eerste dag van het 
nieuwe schooljaar ontvangt, zal de groepsleerkracht u 
laten weten op welke dag uw kind gymles heeft.



Ouderinformatie en
Wij vinden het erg belangrijk onze ouders goed 
te informeren. Door middel van een wekelijks 
e-mailbericht van de directie worden alle gezinnen 
van de school op de hoogte gehouden van zaken, 
die op dat moment in het schooljaar van belang 
zijn. Hiervoor maken wij gebruik van Parro; 
een beveiligde internetomgeving bedoeld voor 
informatie-uitwisseling tussen school en ouders/
verzorgers. Berichten voor een groep worden door 
de groepsleerkracht verzonden. Ook voor deze 
informatie-uitwisseling maken de leerkrachten gebruik 
van Parro.

Overige informatie over onze school kunt u lezen op 
onze website:  

www.obsderegenboog.nl
 
In het schooljaar 2017 - 2018 zijn we op De 
Regenboog gestart met een nieuwe opzet van 
de oudercontacten. Zo worden bijvoorbeeld in 
de maand september alle ouders/verzorgers 
van de groepen 1 t/m 7 uitgenodigd voor een 

Handenarbeid
Materialen die bij u thuis misschien toch niet meer 
gebruikt worden, zijn op school altijd welkom. Hierbij 
denken we aan: wolresten, lapjes stof, knopen, hout, 
kralen etc. 

Wilt u er ook rekening mee houden dat uw kind bij de 
handenarbeidlessen oude(re) kleding aan heeft. Een 
vlek is dan niet meteen een ramp.

persoonlijk kennismakingsgesprek. Bij de midden- 
en bovenbouw worden ook de kinderen bij het 
kennismakingsgesprek uitgenodigd. Bij dit gesprek 
geven de leerkrachten informatie over het komende 
schooljaar en kunnen de ouders/verzorgers en 
de kinderen vragen stellen aan de leerkracht. 
De leerkrachten zullen zeker ook bij de kinderen 
informeren naar o.a. hun ervaringen tijdens de 
eerste schoolweken. In september vindt ook de 
informatieavond plaats voor de ouders/verzorgers 
van groep 8. Tijdens deze bijeenkomst wordt 
informatie gegeven over de verwijzingsprocedure 
naar het voortgezet onderwijs en de verschillende 
brugklassen. 

Verspreid over het schooljaar vinden er 
rapportbesprekingen en voortgangsgesprekken 
plaats, waarvoor u persoonlijk wordt uitgenodigd. 
Vindt u dat het eerstvolgende geplande persoonlijke 
gesprek te lang op zich laat wachten, dan kunt u 
gerust tussentijds een afspraak maken met de 
groepsleerkracht. Andersom zullen wij dat initiatief 
ook nemen.

Kosteloos materiaal
In de jongste groepen zijn we heel blij met spulletjes 
voor de poppenhoek of ontdekhoek. Denkt u eens 
aan ons als u aan het opruimen bent.

Voor de poppenhoek: oude sieraden, hoeden, 
petten, schoenen (met niet al te hoge hakken), oude 
gordijnen en vitrage.

Voor de ontdekhoek: (plastic) verrekijkers, 
fototoestellen, defecte wekkers, typemachines, 
spiegeltjes, magneten en alle andere materialen, die 
het onderzoeken waard zijn.

rapportage

Gevonden voorwerpen
Als u iets kwijt bent, kunt u er altijd naar vragen 
bij de conciërge. Elke ouderavond worden op het 
podium alle gevonden voorwerpen uitgestald. Alle 
spullen die dan nog overblijven worden aan een 
liefdadigheidsinstelling geschonken.



Aantal uren onderwijs
In de schooltijdenwet wordt bepaald dat de kinderen 
van de groepen 1 t/m 8 minimaal 7520 uren de 
basisschool bezoeken. Iedere school kan naar eigen 
inzicht invullen hoe deze uren over de groepen 1 t/m 8 
verdeeld worden.

Na aftrek van de vakantie-uren blijven er nog 
voldoende uren over die de school op eigen initiatief 
kan indelen. De Regenboog  geeft de kinderen op 
bijvoorbeeld Goede Vrijdag een dagje vrijaf. Ook 
worden de uren die teveel gemaakt worden gebruikt 
om studiedagen voor het team in te plannen. Tijdens 
zulke studiedagen krijgen de kinderen van groep 1 
t/m 8 vrijaf. De Wet op de Schooltijden beperkt de 
basisscholen wel in het vrijaf geven van de leerlingen. 
De school mag per schooljaar maximaal 7 lesweken 
creëren waarin de kinderen slechts 4 dagen de school 
bezoeken. De studiedagen staan al aan het begin van 
het schooljaar vermeld in de schoolkalender.

Doordat onze kinderen van groep 1 t/m 8 nagenoeg 
de gehele week naar school gaan, zitten we met onze 
lesuren ruimschoots boven de wettelijke norm.

Piramide
De Regenboog is een officieel gecertificeerde 
Piramide-school. Wij werken met de nieuwste versie 
van Piramide in onze kleutergroepen. 

Piramide is een uitgewerkte educatieve methode 
voor peuterspeelzalen, kinderdagverblijf en 
de kleutergroepen van basisscholen. In een 
combinatie van spelen, werken en leren worden 

drie-  tot zesjarigen gestimuleerd in bijvoorbeeld de 
ontwikkeling van hun taal en denken, creativiteit en 
persoonlijkheid. Op deze manier is de doorgaande 
lijn van peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf en de 
basisschool gewaarborgd. Zowel leerkrachten als 
kinderen zijn enthousiast over Piramide. En ook niet 
onbelangrijk: onderzoek heeft aangetoond dat het 
werken met Piramide uitstekende resultaten oplevert.  



Medezeggenschapsraad 
(MR)
Op onze school is een medezeggenschapsraad 
die bestaat uit vertegenwoordigers van het team 
en ouders. Zij vergaderen regelmatig over het 
beleid dat op school gevoerd wordt. Hun taak is 
het vertegenwoordigen van ouders en team bij 
het meedenken over en het beïnvloeden van het 
schoolbeleid.

Oudervereniging en ouderbijdrage
Ieder jaar opnieuw organiseert de Oudervereniging vol enthousiasme een aantal festiviteiten, zoals onder andere 
Sinterklaas en Kerstmis. Om dit alles te kunnen betalen, vragen wij aan iedere ouder een vrijwillige ouderbijdrage.
In onderstaand overzicht ziet u de ouderbijdrage per leerling tot en met het schooljaar 2021- 2022.

Hoofdluis
Op scholen wordt er wel eens hoofdluis 
geconstateerd, zo ook op onze school. Doorgaans 
hebben we de hoofdluis goed onder controle en 
krijgen we er zelden mee te maken. De meeste 
ouders denken dat hoofdluis een gevolg is van slechte 
hygiëne, maar niets is minder waar. Hoofdluis kan bij 
iedereen voorkomen. Als u hoofdluis ontdekt bij uw 
kind, aarzel dan niet om de school te waarschuwen. 
Wij zorgen voor regelmatige controle door hiervoor 
speciaal geïnstrueerde ouders. De controles zijn na 
een melding en na vakanties.

Als u niet wilt dat uw kind(eren) meedoet/meedoen 
aan deze controle, dan kunt u dat aangeven op het 
inschrijff ormulier.

instroom in de maand
september t/m december
januari
februari
maart
april
mei

2018-2019 
20,-
12,-
10,-

8,-
6,-
4,- 

2019-2020
22,50
14,50
12,50
10,50

8,50
6,50

2020-2021
25,-
17,-
15,-
13,-
11,-

9,- 

2021-2022
27,50
19,50
17,50
15,50
13,50
11,50

€
€
€
€
€
€

€
€
€
€
€
€

€
€
€
€
€
€

€
€
€
€
€
€



Buitenschoolse opvang 
Alle scholen in Nederland zijn verplicht om BSO te 
organiseren. Wij hebben hierbij gekozen voor een 
samenwerkingsverband met Stichting Kinderopvang 
Oudenbosch. De buitenschoolse opvang wordt 
gerealiseerd bij het hoofdgebouw van De Regenboog 
aan de Ruige Hoek. 

De buitenschoolse opvang omvat voor- en naschoolse 
opvang en opvang tijdens studiedagen en vakanties. 
De Stichting Kinderopvang behoudt zich het recht 
voor om, in vakanties en op roostervrije dagen, 
kinderen op een andere locatie op te vangen. 

Het aanbod buitenschoolse opvang voldoet aan de 
kwaliteitseisen die zijn vastgelegd in de Beleidsregels 
kwaliteit Wet kinderopvang. Stichting Kinderopvang 
Oudenbosch zorgt voor een actief en uitdagend 
programma voor de BSO-kinderen.

De aanvraag voor kinderopvang en de daaruit 
voortvloeiende kosten zijn de verantwoordelijkheid 
van de ouder(s)/verzorger(s). U sluit een 
opvangovereenkomst voor uw kind(eren) rechtstreeks 
met de Stichting Kinderopvang Oudenbosch. De 
openingstijden van de BSO zijn ‘s morgens van 07.15 
uur tot 08.30 uur en ‘s middags van 15.30 uur tot 
18.30 uur. 

Ten aanzien van de aansprakelijkheid aanvaardt de 
Stichting Kinderopvang Oudenbosch de algemeen 
geldende aansprakelijkheid voor de kinderen en 
medewerkers tijdens de openings-/ opvangtijden en 
eventueel vervoer, nadat de kinderen overgedragen 

zijn aan de Stichting Kinderopvang Oudenbosch.

De Stichting Kinderopvang Oudenbosch 
heeft een collectieve ongevallen- en 
bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten 
voor de kinderen en de medewerkers van Dikkie 
Dik. Dit betekent dat risico’s, die wegens opvang en 
activiteiten worden gelopen, gedekt zijn. 

Wilt u meer informatie over de buitenschoolse 
opvang, dan kunt u contact opnemen met Joop 
Kouters, directeur van de school of bij Judith van Dael, 
leidinggevende van de kinderopvang. 

E-mail: info@kinderopvangoudenbosch.nl 

Telefoon: 0165-320021

(BSO) De zorg
In de schoolgids van onze school staat in het 
hoofdstuk “Het volgen van de ontwikkeling van de 
kinderen in de school” beschreven wat er gebeurt als 
er problemen zijn. In schooltermen noemt men dat 
“zorgverbreding”. In ons schoolplan staat uitvoerig 
vermeld hoe we de zorg voor leerlingen hebben 
georganiseerd. Het schoolplan ligt ter inzage bij de 
directie.

Succes op school hangt samen met een aantal 
voorwaarden en omstandigheden.
Een van de omstandigheden is bijvoorbeeld de 
groepsgrootte.  

Onze groepsverdeling in het schooljaar 2019 - 2020 
ziet er als volgt uit: 
1 groep 1, 2 groepen 1-2, 1 groep 3, 1 groep 3- 4, 1 
groep 4-5,  1 groep 5, 1 groep 6, 1 groep 7, 1 groep 
7 - 8 en 1 groep 8.

Klachtenregeling
Het bestuur heeft zich aangesloten bij een landelijke 
klachtenregeling. Veruit de meeste klachten over 
de dagelijkse gang van zaken in de school zullen in 
onderling overleg tussen ouders, leerkrachten en 
schoolleiding op een juiste wijze kunnen worden 
afgehandeld. Indien de afhandeling niet naar 
tevredenheid heeft plaatsgevonden, kan men een 
beroep doen op deze klachtenregeling. 

Meneer Theo is op onze school de contactpersoon. 
Hij zal u doorverwijzen naar de desbetreff ende 
vertrouwenspersonen.



Anja Stolk
leerkracht groep 5, coördinator 

het jonge kind

Karin vd Eshof
leerkracht groep 4-5, 
cultuurcoördinator

Johan Manniën
leerkracht groep 3-4, 
gedragscoördinator

Teamleden

Joop Kouters
directeur

Paul van Poucke
plaatsvervangend directeur, Arbo- 

en Kurzweilcoördinator, 
leerkracht groep 8

Annet Vandenhecke
leerkracht groep 1, 

taalcoördinator

Jacqueline Kruijssen
leerkracht groep 1-2

Inge Meesters
leerkracht groep 1-2, 

onderbouwcoördinator

Marlia van Geel
leerkracht groep 1-2

Hanneke Borg
leerkracht groep 1, leerkracht 

groep 3, rekencoördinator

Mariana Verhulst
leerkracht groep 3



Mandi Bekkers
intern begeleider, 
NT2-coördinator

Guido Putter
leerkracht ondersteuning en 
vervanging, ict-coördinator

Kim Goes
leerkracht groep 5, 
rekencoördinator

Marie-Claire Kools
leerkracht groep 6, 

middenbouwcoördinator

Petra Makkink
leerkracht groep 6, plusklas, ge-
dragscoördinator, coördinator 

meer- en hoogbegaafdheid

Kees Hector
leerkracht groep 7, stagecoach, 

bovenbouwcoördinator

Petra de Bruine
leerkracht groep 7

Theo Tousain
leerkracht groep 7-8, 
techniekcoördinator

Anneke Braat
leerkracht groep 8

Marciënne van Rooij
leerkracht ondersteuning 

en vervanging

Naïm Benaissa
conciërge

Ad Roovers
conciërge

Jurgen Vermolen
conciërge



AUGUSTUS
Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag

week 31

week 32

week 33

week 34

week 35

Eerste schooldag 
schooljaar 
2019-2020

schoolfotograaf

5 6 7 8 9 10 11

1 2 3 4

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31 1



SEPTEMBER
Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag

week 35

week 37

week 38

week 39

week 40

bijeenkomst 
leerlingenraad

deze week: 
kennismakings-
gesprekken

informatieavond 
groep 8 & VO

week 36

9 10 11 12 13 14 15

2 3 4 5 6 7 8

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30



OKTOBER
Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag

week 40

week 41

week 42

week 43

week 44

start kinderboe-
kenweek 

herfstvakantie
t/m 20 oktober

7 8 9 10 11 12 13

1 2 3 4 5 6

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31



NOVEMBER
Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag

week 44

week 45

week 46

week 47

week 48

oudergesprekken 
groep 1 t/m 8

oudergesprekken 
groep 1 t/m 8

OBO-studiedag; 
groep 1 t/m 8 
vrij

4 5 6 7 8 9 10

1 2 3

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 1



DECEMBER
Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag

week 49

week 50

week 51

week 52

week 1

sinterklaas-
viering

studiedag; 
groep 1 t/m 8 
vrij

kerstactiviteiten 
& -maaltijd; 
continurooster

groep 1 t/m 8 
vrij

kerstvakantie
t/m 5 januari 
2020

1e kerstdag 2e kerstdag

oudjaarsdag

9 10 11 12 13 14 15

2 3 4 5 6 7 8

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30 31



nieuwjaarsdag

JANUARI
Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag

week 1

week 2

week 3

week 4

week 5

bijeenkomst 
leerlingenraad

6 7 8 9 10 11 12

1 2 3 4 5

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31



FEBRUARI
Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag

week 5

week 6

week 7

week 8

week 9

studiedag; 
groep 1 t/m 8 
vrij

deze week: 
groep 8: verwij-
zingsgesprekken 
VO

carnaval; 
continurooster

krokusvakantie
t/m 1 maart

3 4 5 6 7 8 9

1 2

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 1



MAART
Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag

week 10

week 11

week 12

week 13

week 14

groep 8: centrale 
aanmelddag VO

groep 8: centrale 
aanmelddag VO

oudergesprekken 
groep 1-7

oudergesprekken 
groep 1-7

9 10 11 12 13 14 15

2 3 4 5 6 7 8

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30 31



APRIL
Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag

week 14

week 15

week 16

week 17

week 18

koningsspelengroep 8: 
afname centrale 
eindtoets IEP

groep 8: 
afname centrale 
eindtoets IEP

Goede Vrijdag; 
groep 1 t/m 8 
vrij

meivakantie
t/m 
dinsdag 5 mei 

1e Paasdag

2e Paasdag; 
groep 1 t/m 8 
vrij

Koningsdag

6 7 8 9 10 11 12

1 2 3 4 5

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30



MEI
Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag

week 18

week 19

week 20

week 21

week 22

bevrijdingsdag moederdag 

bijeenkomst 
leerlingenraad

deze week: groep 
8: heroverwe-
gingsgesprekken

Hemelvaartsdag; 
vrije dag

groep 1 t/m 8: 
vrij

suikerfeest

1e pinksterdag

4 5 6 7 8 9 10

1 2 3

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31



- 
- 

avond4daagse
Aanmelddag 
VO herover-
wegingen

JUNI
Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag

week 23

week 24

week 25

week 26

week 27

avond4daagse avond4daagse avond4daagse

studiedag; 
groep 1 t/m 8 
vrij

2e pinksterdag; 
groep 1 t/m 8 
vrij

vaderdag

oudergesprekken 
groep 1 t/m 7

oudergesprekken 
groep 1 t/m 7

8 9 10 11 12 13 14

1 2 3 4 5 6 7

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30



JULI
Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag

week 27

week 28

week 29

week 30

week 31

- 
- 

bedankochtend
doorschuif- 
middag

- 

- 

continurooster 
tot 14.15 uur
groep 8: 
afscheidsavond

12.00 uur: 
zomervakantie

- 

-
-

ontvangst 
nieuwe 
4-jarigen
groep 2: vrij
groep 8: 
schoolkamp

groep 8: 
schoolkamp

groep 8: 
schoolkamp

continurooster 
tot 14.15 uur

zomervakantie 
t/m 21 augustus

6 7 8 9 10 11 12

1 2 3 4 5

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31



KINDCENTRUM DE REGENBOOG

Hoofdgebouw
Ruige Hoek 10

4731 VW Oudenbosch
Tel. 0165 - 330170

Dependance
Eikenlaan 13

4731 CP Oudenbosch
Tel. 0165 - 314200

Website
www.obsderegenboog.nl

E-mail
info@obsderegenboog.nl




