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Spiegel je in het water van de beek,
dan voel je je later als een vis in het water.

Samen spelen, samen delen, samen sterk! Net als
een school vissen,  ja…dat is ’t werk!

Belangrijke schoolgegevens
Watermolenstraat 3, 5807 BJ Oostrum
Telefoonnummer: 0478-550310
E-mail: info@demeulebeekoostrum.nl
Website: www.demeulebeekoostrum.nl

- Klik hier voor de schoolgids.
- Klik hier om in te loggen op Social Schools.
- Klik hier voor het schoollied.
- Klik hier voor de jaarkalender.

Schooltijden
Dag Tijden

maandag 08:25-14:15

dinsdag 08:25-14:15

woensdag 08:25-12:30

donderdag 08:25-14:15

vrijdag 08:25-14:15

Inloop
De school hanteert een inlooptijd van vijf minuten
voor aanvang van de lessen. Dit betekent dat om
08.20 uur de eerste zoemer gaat om aan te geven dat
de leerlingen naar hun klas mogen lopen. Om 8.25
gaat de tweede zoemer, de lessen gaan dan beginnen
en de leerlingen moeten dan in de klas zijn. Voor
schooltijd is er geen surveillance op het schoolplein.
We starten om 08.25 zodat we de leerlingen tussen de
middag een langere pauze kunnen geven.

Pauze
De leerlingen hebben van 10:15-10:30 een korte
pauze. De kinderen nemen zelf groente of fruit mee
als tussendoortje voor deze pauze. Andere
tussendoortjes zijn niet toegestaan.

Lunch
Onze school heeft een continurooster. Dit betekent
dat alle kinderen op school overblijven. De kinderen
lunchen in de eigen groep onder begeleiding van de
groepsleerkracht.
De kinderen nemen zelf een lunchpakket mee. We
vinden het belangrijk dat er geen grote verschillen
tussen de kinderen zijn. Ook vinden we het belangrijk
om een gezonde voeding te stimuleren. Dit mogen de
kinderen meenemen in hun lunchpakket:

● broodmaaltijd
● groente en fruit
● drinken (geen priklimonade of

energiedrankjes)
Een tussendoortje eet je tussen de grote maaltijden
door en vinden wij dus niet bij een lunch horen. Op
vrijdag maken we een uitzondering, dan mogen de
kinderen naast de lunch wel een verantwoord
tussendoortje of een ‘gezonde koek’ meenemen
zoals een liga, sultana of rijstwafel.
De lunch van het kind zit verpakt in een
broodtrommel en drinkbeker voorzien van naam.
Wilt u het drinken meegeven in een drinkbeker in
verband met het voorkomen van een grote afvalberg
op school? Meer info over de visie, organisatie en
bekostiging van het continurooster vindt u hier.

Ouderbijdrage
Dankzij de jaarlijkse (vrijwillige) algemene
ouderbijdrage kunnen er gezellige activiteiten
worden georganiseerd zoals Sinterklaas, Carnaval en
het schoolreisje. De ouderbijdrage is vastgesteld op
een bedrag van € 32,50 per kind en wordt in één keer
door de OR geïncasseerd. Dit bedrag bestaat uit:

● € 12,50 voor feesten en activiteiten

● € 20,- voor het schoolreisje

Lees hier meer informatie over de ouderbijdrage.

Gymles
Groep Dag

Groep 1-2 dinsdag en donderdag

Groep 3 woensdag en vrijdag

Groep 4-5 woensdag en vrijdag

Groep 6-7 dinsdag en vrijdag

Groep 7-8 dinsdag en vrijdag
De kinderen van groep 3 tot en met 8 gymmen in de
gymzaal en dragen gymkleding en gymschoenen met een
stevige zool.
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Team

Directeur Andrea Hosper
Dinsdag en afwisselend
donderdag of vrijdag.

Adjunct-directeur Rosan Derkx
Van dinsdag tot en met
vrijdag aanwezig.

Intern begeleider Vera Berckmoes
Alle dagen behalve donderdag.

Groep 1-2A Nicole Janssen
Ma-Di-Wo
Anne-Marie van Reuth
Do-Vr

Groep 1-2B Marita Verstegen
Ma-Di-Wo
Leontien Teunissen
Do-Vr

Groep 3 Gessy Hendrix
Ma-Di-Vr
Gemma van Ginkel
Di-Wo

Groep 4-5 Robert Swinkels
Di-Wo-Do-Vr
Gemma van Ginkel
Ma

Groep 6-7 Johan Swinkels
Ma-Di-Do-Vr
Rosan Derkx
Wo

Groep 7-8 Yvo Willems
Ma-Di-Do-Vr
Jeanne van Maarseveen
Wo

Leerkracht-
ondersteuning

Daisy Christians
Ma-Di-Wo-Do-Vr (ochtend)

Conciërge Lucas Cruijs
Alle dagen aanwezig

Administratie Trudie Gorree
Dinsdagmiddag

Vakdocent muziek Janneke Saris
Vrijdagochtend

Extra ondersteuning
Daisy Christians en Rosan Derkx geven ondersteuning
in de combigroepen. Dit wordt gedeeltelijk
gefinancierd vanuit de NPO-gelden. Daisy werkt alle
ochtenden voornamelijk in groep 4-5 en de middagen
in de bovenbouw. Rosan geeft op drie ochtenden
extra ondersteuning in de bovenbouw tijdens de
lessen rekenen, taal en/of spelling. De
groepsleerkrachten informeren u later over de
organisatie.

Vakanties en studiedagen
Vakanties Data

Herfstvakantie 24-10-2022 t/m 28-10-2022

Kerstvakantie 26-12-2022 t/m 06-01-2023

Carnavalsvakantie 20-02-2023 t/m 24-02-2023

Pasen 10-4-2023

Meivakantie 24-04-2023 t/m 05-05-2023

Hemelvaart 18-05-2023 en 19-05-2023

Pinksteren 29-5-2023

Zomervakantie 17-07-2023 t/m 25-08-2023

Studiedagen Data

Studiedag 1 23-09-2022

Studiedag 2 18-01-2023

Studiedag 3 11-04-2023

Studiedag 4 23-06-2023
Dinsdag 6 december is geen vrije dag, alle kinderen
worden om 09:30 op school verwacht.

Communicatie met ouders
Ouders worden twee keer per jaar uitgenodigd voor
een gesprek waarbij de ontwikkeling van het kind
besproken wordt. Voor het jaarschema verwijzen we
u naar de jaarkalender op het ouderportaal. Vanaf
groep 5 komt het kind samen met de ouders naar het
gesprek. Zo wordt het kind nog actiever betrokken bij
het eigen leerproces. Daarnaast krijgen de kinderen
van groep 3-8 twee keer per jaar een rapport waarin
u de ontwikkeling van uw kind kunt volgen. Natuurlijk
bent u door het jaar heen altijd welkom voor een
gesprek. Wij raden u aan van tevoren een afspraak te
maken. Andere vormen van communicatie zijn:

- website en sociale media
- ouderportaal
- jaarlijkse inloopmiddag
- ouderpanel

Leerplicht en verlof
Alle kinderen zijn vanaf 5 jaar leerplichtig. Vanaf dat
moment mogen ouders/verzorgers hun kind niet
meer thuis houden. De meeste kinderen gaan al naar
school als ze 4 jaar zijn, maar zij zijn nog niet
leerplichtig. Soms kan een kind vrijstelling krijgen van
de leerplicht. Dit gebeurt alleen bij uitzonderingen
zoals een begrafenis of huwelijk. De directeur moet
hier toestemming voor geven. De leerplicht-
ambtenaar houdt toezicht op de naleving van de
Leerplichtwet en scholen moeten ongeoorloofd
verzuim melden bij het verzuimloket van DUO. Verlof
aanvragen kan alleen via het ouderportaal Social
Schools.


