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Schoolgids: De nieuwe schoolgids (met 

uitgebreide informatie over onze school) wordt 

alleen digitaal beschikbaar gesteld via onze 

website 

https://inghelosenberghe.ogperspecto.nl/onze-

school/schoolgids/ 

Via deze nieuwsbrief én via onze website krijgt u 

praktische informatie m.b.t. het nieuwe 

schooljaar.  

 

Schooltijden in 2022-2023:  

In het schooljaar 2022-2023 hanteren we een 

continurooster. Voor alle groepen start de lestijd 

om  8.30 uur (de kinderen worden geacht om 

8.25 uur aanwezig te zijn) en de lestijd eindigt 

iedere dag om 14.00 uur. Alle kinderen blijven 

tijdens de middagpauze op school eten. 

 

Vakantierooster en vrije dagen 2022-2023: 

• Personeelsdag Elevantio: woe 05-10-2022 

(kinderen vrij) 

• Herfstvakantie: 24-10-22 t/m 28-10-22 

• Kerstvakantie: 23-12-22 t/m 06-01-23 

• Voorjaarsvakantie: 20-2-23 t/m vrij 24-02-23 

• Paasvakantie: vrij 07-04-23 t/m 10-04-23 

• Meivakantie: 24-04-23 t/m vrij 05-05-23 

• Hemelvaart:  18-05-23 t/m vrij 19-05-23 

• Pinkstervakantie: ma 29-05-23 en din 30-05-23 

• Vrije dag (couleur locale): ma 05-06-23 

• studiedag team: woe 28-06-23 (kinderen vrij) 

• zomervakantie : vrij 14-07-23 t/m 25-08-23 

• Eén datum voor een studiedag volgt nog. 

 

Belangrijke data geplande activiteiten: 

• 1e schooldag: ma  05-09-2022 

• Informatieavond groep 1-8 / psz  /BSO: di 20-

09-22 

• Startgesprekken met ouders groep 1-8: 26 t/m 

30-09-22 

• Openingsviering: ma 12-09-22 

• Schoolkamp gr 8: 14-09-22 t/m 16-09-22 

• Viering kinderboekenweek: vrij14-10-22 

• Voortgangsgesprekken ouders gr 3-8: 21 t/m 

25-11-22 

• Oudergesprekken groep 1-2: 14 t/m 18-11-22 

• Sinterklaasviering: vrij 02-12-22 

• Kerstviering: do 23-12-22 

• Carnavalsviering: vrij 17-02-22 

• Rapportgesprekken gr 3-7 en 

adviesgesprekken gr. 8: 6 t/m 16-02-23 

• Nationale Pannenkoekdag: vrij 17-03-23 

• Paasviering: do 06-04-23 

• Voortgangsgesprekken gr 1-7: 17 t/m 21-04-23 

 

 

• Koningsspelen: vrij 21-04-23 

• Schoolfeest gr 1-2: do 25-05-23 

• Schoolreis gr 3-7: do 25-05-23 

• Rapportgesprekken gr 1-7: 19 t/m 23-06-23 

• Musical groep 8: do 06-07-23 

• Expressie-ochtend: wo 12-07-23 

• Afscheid groep 8 / laatste schooldag: do 13-

07-23 

 

Gymlessen:  

Maandag: 

10.15-11.00 groep 1-2 

11.00-11.45 groep 1-2 

12.30-13.15 groep 7 

13.15-14.00 groep 8 
 

Dinsdag 

9.45-10.30 groep 1-2 

12.30-13.15 groep 3 

13.15-14.00 groep 4 
 

Woensdag 

09.45-10.30 groep 1-2a 

10.30-11.15 groep 1-2b 

11.15-12.00 groep 5 

12.30-13.15 groep 6 

13.15-14.00 groep 8 
 

Donderdag 

8.30-9.15 groep 3 

9.15-10.00 groep 4 

10.45-11.30  groep 4-5 

11.30-12.15  groep 5 

12.30-13.15  groep 6 

13.15-14.00  groep 7 
 

Vrijdag 

09.00-9.45 groep 1-2a 

9.45-10.30 groep 1-2b 

11.15-12.00 groep 4-5 

12.30-13.15 groep 6 

13.15-14.00 groep 8 

 

Voor groep 1/2 raden we de kinderen aan om 

gymkleding te dragen en gymschoentjes met 

klittenband of elastiek. Deze schoenen blijven 

permanent op school.  

Voor de andere groepen geldt dat de kinderen 

een sportbroek, t-shirt en gymschoenen (geen 

zwarte zool) dragen. Schoenen die buiten 

gedragen worden, mogen niet in de gymzaal 

gebruikt worden. 
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Tussenschoolse opvang:  

Vanwege het continurooster komen de kosten 

voor het overblijven te vervallen. 

Alle kinderen blijven op school en lunchen in de 

eigen klas onder begeleiding van de leerkracht. 

 

Sloffen op school:  

We hebben de afspraak dat alle kinderen van de 

groepen 3 t/m 8 sloffen, pantoffels of slippers 

dragen in de klas. Hierdoor blijft de vloer in de 

klaslokalen veel schoner en het is ook gezellig!  

 

Startgroepen peuters:  

In 2018 zijn wij gestart met het concept 

“Startgroepen”. Dat is een bijzonder aanbod voor 

peuters in de leeftijd van 2 tot 4 jaar. Een peuter 

mag dan gratis een dagdeel per week extra 

komen spelen op de peuterspeelzaal. Dat 

betekent dus een dagdeel extra vanaf de 

minimale afname van twee dagdelen. Door deze 

startgroepen worden de ontwikkelkansen van het 

kind vergroot en bieden we een naadloze 

aansluiting voor de peuter op onze basisschool. 

Dit startgroepaanbod geldt voor onze school 

voor peuters uit postcodegebied Sint Jansteen 

(4564), Kapellebrug (4565) en Absdale (4561). 

Exacte afspraken over het postcodebeleid in de 

regio Sint Jansteen – Hulst zijn te verkrijgen bij de 

directie. 

 

BSO:  

Buitenschoolse opvang (Foxkidz  

Inghelosenberghe) vangt ongeveer 100  kinderen 

op die op verschillende dagen naar de BSO 

komen. De BSO maakt gebruik van mooie ruimtes 

in de brede school Inghelosenberghe. Adres: 

Badhuisweg 13. De kinderen zijn tussen de 4 en 13 

jaar oud. De BSO is een vertrouwde, veilige en 

gezellige plek waar kinderen voor- of naschools 

terecht kunnen en in vakanties. Kinderen kunnen 

zich ontspannen of juist inspannen voor of na een 

drukke schooldag. De pedagogisch 

medewerkers stimuleren de kinderen door 

activiteiten aan te bieden, zoals knutselen, 

gezelschapsspelen, sportactiviteiten of drama. Bij 

dit activiteitenaanbod wordt steeds rekening 

gehouden met de leeftijd en de interesses van de 

kinderen. Als u opvang nodig heeft, kom dan 

vrijblijvend een kijkje nemen op de groep! In de 

ochtend worden hier kinderen opgevangen 

vanaf 6.30 uur. Na school kunnen de kinderen 

opgevangen worden tot 18.30 uur. In vakanties 

zijn we de hele dag open van 6.30 tot 18.30 uur. 

Bent u benieuwd naar ons kinderdagverblijf, onze 

peuterspeelzaal of onze bso? Kom een keer 

langs. Wanneer u op voorhand even belt maken 

wij tijd om al u vragen te kunnen beantwoorden. 

Ons telefoonnummer is 0114-374486. 

Voor vragen omtrent offertes, facturen, 

aanvragen teruggave belasting enz., maar ook 

voor praktische informatie kunt u Kinderopvang  

 

Zeeuws-Vlaanderen bereiken via het 

telefoonnummer: 0115-612368 en via e-mail 

info@kinderopvangzvl.nl 

 

Fruit:  

In de ochtendpauze wordt bij voorkeur fruit 

gegeten én mag er niet gesnoept worden. We 

proberen als school het eten van fruit echt te 

stimuleren.  

Kinderen die iets willen drinken zijn ten allen tijde 

in de gelegenheid om water te drinken. Bij warm 

weer letten de leerkrachten er ook extra op dat 

de kinderen voldoende drinken. Vanuit Uit 

hygiënisch oogpunt vragen wij u om uw kind een 

eigen beker mee te laten nemen.  

Wilt u in de onderbouw het fruit van te voren 

schoonmaken en de naam van het kind op 

doosje of tasje vermelden? 

 

Schrijfmateriaal:  

De school zorgt voor schrijfmateriaal. In groep 1-2 

en 3 wordt er vooral geschreven met potlood. In 

groep 4 krijgen de kinderen, als ze er aan toe zijn, 

een rollerpen. In groep 6 wordt er, indien nodig, 

een nieuwe rollerpen verstrekt. Indien de 

rollerpen eerder kapot gaat dient u zelf voor een 

nieuwe rollerpen te zorgen, of kunt u die tegen 

betaling verkrijgen op school. 

Potloden en (eventueel) balpennen worden 

in iedere nieuwe groep aan het begin van 

het nieuwe schooljaar uitgedeeld, de 

kinderen nemen dus géén schrijfmateriaal 

van thuis mee. 

In overleg met een fysiotherapeut kan er 

aangepast schrijfmateriaal aangeboden 

worden.  

 

Mobiele telefoons en smartwatches:  

Het komt steeds vaker voor dat kinderen 

beschikken over een mobiele telefoon. Om 

misbruik en verlies tegen te gaan geldt als regel 

dat  het gebruik van mobiele telefoons door 

kinderen onder schooltijd niet toegestaan is en 

dat de mobiele telefoons uitgeschakeld zijn (ook 

niet stand-by) en ingeleverd worden bij de 

groepsleerkracht.  

Ook smartwatches dienen uitgeschakeld te zijn 

voor berichtjes, apps, telefoongesprekken, enz. 

Als ouder kunt u de smartwatch namelijk 

vergrendelen tijdens schooltijd. Het is wel 

toegestaan om de tijd af te lezen.  

Bij bijzonderheden kunnen ouders via de Parro-

app of het telefoonnummer van de school altijd 

tijdig hun kinderen bereiken of een boodschap 

doorgeven. Uitzonderingen op deze regel 

worden alleen gemaakt in overleg met de 

directie. De school is niet verantwoordelijk voor 

eventuele diefstal of beschadiging van een 

mobiele telefoon of smartwatch. 
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Leerplicht en extra verlof:  

De leerplicht geldt voor iedereen die in 

Nederland woont, vanaf 5-jarige leeftijd. De 

meeste kinderen gaan al naar school als ze 4 jaar 

zijn. Vrijstelling van de leerplicht (extra verlof) kan  

onder bepaalde voorwaarden verleend worden. 

Zie daarvoor hfdst. 4.3 (blz. 18) van onze 

schoolgids. 

Er mag géén vrij worden gegeven om de 

volgende redenen: 

• Goedkopere vakanties buiten het seizoen 

• Door anderen betaalde vakanties 

• Het ophalen van familie 

• Midweek of weekend vakanties 

• Al jaren niet op vakantie geweest 

• Reeds ticket gekocht of reservering  gedaan 

• Meereizen met anderen 

• Reeds een ander kind vrij 

• Vlak voor de vakantie wordt er toch bijna       

geen les meer gegeven 

Elke groepsleerkracht controleert dagelijks of alle 

kinderen aanwezig zijn. Bij ongeoorloofde 

afwezigheid wordt contact opgenomen met de 

ouders. Bij herhaling nemen we contact op met 

Regionaal Bureau Leerlingzaken Zeeuws-

Vlaanderen (RBL). 

       

Toegang tot de school: 

• Kinderen van groep 3 t/m 8 gaan het 

schoolplein op via het hek aan de linkerzijde 

van de school (bij de fietsenrekken). 

• Indien zij met de fiets komen, wordt de fiets 

tussen de rekken geplaatst. 

• Ook ouders / vrijwilligers / bezoekers worden 

verzocht hun fiets bij bezoek aan school 

tussen de fietsenrekken te plaatsen. 

 

• Ouders van kinderen van groep 3 t/m 8 

nemen afscheid aan het hek. Wilt u een 

medewerker spreken, of moet u nog iets de 

school in brengen, loop dan natuurlijk 

gewoon even door. 

• U kunt als ouder/bezoeker ook gebruik 

maken van de hoofdingang.  

• De ingang van Kinderopvang Foxkidz is aan 

de rechterzijde van het gebouw. Dit geldt 

dus ook voor de peuters van onze 

startgroepen. 

Het schoolplein is buiten de schooluren niet 

toegankelijk en is geen openbare speelplaats.                

 

Verkeer bij de school: 

• De Kiss and Ride-strook (“Zoen & zoef”) voor 

de school is alleen bedoeld om heel kort stil 

te staan, dus om uw kind af te zetten en 

meteen weer verder te rijden. 

• Parkeren dient in de parkeervakken te 

gebeuren. 

• Ouders die gebruik maken van het 

parkeerterrein worden verzocht om via de 

Oude Drijdijck het parkeerterrein te 

benaderen en niet via de Badhuisweg. 

• De Badhuisweg is éénrichtingsverkeer voor 

auto’s. Let op: fietsers kunnen beide 

richtingen uitgaan. 

• Maak gebruik van de zebrapaden op weg 

naar school of bij het lopen van het 

parkeervak naar de school. Geef als ouder 

hierbij het goede voorbeeld. 

• Fietsers rijden niet via de Kiss and Ride-strook 

naar de fietsenrekken, maar maken gebruik 

van de weg. Ze stappen natuurlijk af als ze 

de stoep op komen. 

 

Verjaardagen/snoepen op school:  

Onder de lestijd is het niet toegestaan om te snoepen. Geeft u  daarom uw kind geen snoep mee 

naar school. Soms, bij een verjaardag, wordt hier een uitzondering op gemaakt. De jarige kan 

dan, als u dat wilt, de klasgenootjes trakteren. Toch zouden wij het erg op prijs stellen indien u kiest 

voor een gezonde traktatie! Wij willen u als ouder/verzorger dringend verzoeken om de traktatie 

“klein” te houden. Dus de kleine, eetbare traktatie niet vergezellen van één of twee extra 

presentjes. De traktatie gebeurt alleen in de eigen klas (dus geen traktatie in een andere groep 

brengen a.u.b., ook niet naar een broer en/of zus). De eigen leraar rekent er niet op iets anders of 

iets meer te krijgen dan de kinderen uit de groep. 

Verjaardag leraren: Leerkrachten plannen en organiseren zelf een moment om aandacht te 

besteden aan hun verjaardag. Duo-leerkrachten vieren de verjaardag gezamenlijk in de groep. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Samenstelling team en taakverdeling: 

Psz-kdv-bso Lia de Bruijn, Aafke van den Berg, Marlies Meuldijk, Veronique Dierickx, 

Suzanne van Overloop, Sarah Baert, Nicole Everaert, Mariska van 

Peijvelde, Jessica van Waesberghe, Soraya de Koster en Jamaica 

Lernout. 

Groep 1-2a Jacqueline van Waterschoot-Vael (ma-do-vrij) en Kathelijne Valckx-

Merckx (di-wo) 

Groep 1-2b Nina Schillemans (ma t/m vrij) 

Groep 3 Georgina Schelfhout (ma t/m vrij) 

Groep 4  Carmen Kerckhaert (ma t/m vrij) 

Groep 4-5 Annemiek Nederhof (di t/m vrij) en Jacqueline van Esbroek-de 

Deckere (ma) 

Groep 5 Inge Willaert-Dewachter (ma-do-vrij) en Menno Mortier (di-wo) 

Groep 6 Ankie Dey-Mathijssen (ma) en Peggy van Driessche (di t/m vrij)  

Groep 7 Dominique van der Veeken (ma t/m do) en Menno Mortier (ma-do-vrij) 

Groep 8 Mark van den Pol (ma) en Didi Neefs (di t/m vrij) 

Vakleerkracht gym Mark van den Pol (do) 

Onderwijsassistente Mirthe de Bat (di-wo-do) 

Remedial Teaching Ankie Dey-Mathijssen (di-wo-do-vrij) 

Intern begeleider Eva Sponselee (ma-di-wo-vrij) 

Plaatsvervangend 

directeur 

Jacqueline van Esbroek- de Deckere (di-wo) 

 

Directeur Karel d’ Haens 

 

Plattegrond en inkom: 

• De kinderen van groep 1-2 mogen vanaf 08.15u binnenkomen langs de ingang aan de voorkant 

van de school. Let op: er is een verandering van de lokalen! Groep 1-2A komt in lokaal 2 en 

groep 1-2C komt in het bieb-lokaal (bij de hoofdingang links). 

• Voor groep 3 t/m 8 gaat het schoolhek om 8.15 u open. De kinderen mogen dan doorlopen 

naar hun eigen klas. 

 

 

 

 

 

INGANG GROEPEN 1-2 

 

 

 INGANG GROEP 3 t/m 8 
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