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Vanuit de directie 

 
Groepsindeling schooljaar 2016-2017 

 
Groep 1-2 juffrouw Majella en juffrouw Elly 

Groep 1-2  juffrouw Helga 

Groep 1-2  juffrouw Lotte en juffrouw Bregje 

Groep 3 juffrouw Chantal    (leerlingen van Majella/Elly en Lotte/Bregje) 

Groep 3 juffrouw Angela en juffrouw Erica  (leerlingen Helga en Chantal) 

Groep 4 juffrouw Brigitte                              (groep van Nicky en Erica) 

Groep 4 juffrouw Jeske en juffrouw Kristel    ( groep van Kim en Angela) 

 juffrouw Kim start in groep 4 in verband met de reïntegratie van 

juffrouw Kristel  

Groep 5 juffrouw Jamy  + Leraar in opleiding       (groep van Brigitte) 

Groep 6 juffrouw Sandra en meneer Barend (groep van Jeske en Ilse) 

Groep 6 meneer Thijs                                            (groep van Jamy) 

Groep 7 juffrouw Anne                                        (groep van Sandra) 

Groep 7 juffrouw Anita en meneer Bertrand             (groep van Thijs) 

Groep 8 juffrouw Marscha                                      (groep van Anne) 

Groep 8 juffrouw Joyce                        (groep van Anita en Bertrand) 

 

We starten volgend jaar met drie kleutergroepen. Mocht het nodig blijken dan zullen we  

In het voorjaar een instroomgroep opstarten. 

Alle leerlingen van de groepen 1-2 brengen vandaag een brief mee naar huis met de 

groepsindeling voor volgend schooljaar. De nieuwe leerlingen, die komend 

schooljaar instromen, ontvangen deze brief morgen met de post. 

De leerlingen die na 1 december instromen ontvangen het bericht van plaatsing na de 

Zomervakantie. 

De compensatiedagen en BAPO dagen van de diverse leerkrachten zijn nog niet 

opgenomen in dit overzicht.  

 

 
Map/agenda 
Op verzoek van enkele ouders nu alvast een mededeling voor het volgende schooljaar. 

De leerlingen van de groepen 4 tot en met 8 hebben een multomap nodig 

met 23 gaatjes. De leerlingen van de groepen 7 en 8 brengen ook een agenda mee om 

te leren plannen. Deze mededeling staat nu alvast in de nieuwsbrief zodat kinderen 

wellicht een map kunnen kopen op hun vakantieadres om als aandenken mee terug naar 

huis/school te nemen. 

 

 

 



Laatste schooldag 
Voor de groepen 1-2 is donderdag 21 juli de laatste schooldag. Om 15.15 uur start de 

zomervakantie. 

Voor de groepen 3 tot en met 7 is vrijdag 22 juli de laatste schooldag. Om 12.00 uur 

start de zomervakantie voor deze groepen. 

 

Schoolgids en kalender 
Over 2 weken staat ook de nieuwe schoolgids weer op de website. 

Het oudste kind van ieder gezin brengt over 3 weken de nieuwe jaarkalender mee naar 

huis. Op de achterkant van de kalenderbladen vindt u alle actuele gegevens voor komend 

schooljaar. 

 

 
Vanuit de groepen 

 Kennismaking voortgezet onderwijs 
Op dinsdagmiddag 5 juli zal een groot gedeelte van groep 8 gaan kennismaken op zijn/haar 
nieuwe school. Leerlingen die naar Kempenhorst gaan hebben dit reeds gedaan op 
woensdag 15 juni. Voor de groepen 8 betekent dit dat alle leerlingen dinsdag 5 juli om 
12.00 uur uit zijn! 

 
Ouderbetrokkenheid - Cultuurmiddag 

Alweer enige tijd geleden heeft de thema-avond over ouderbetrokkenheid 

plaatsgevonden (17 maart). Hieruit kwamen een 4-tal acties naar voren als meest 
wenselijk;  

- Klassenpost, 

- Crea / cultuurmiddag 

- Ouders laten meedenken/meehelpen bij extra hulp kind  

- Ouderhulpkaarten.  

Komend schooljaar zal een start gemaakt worden met de cultuurmiddagen. Hierbij zal de 

expertise en input van ouders een belangrijke rol spelen. Binnenkort worden alle ouders 

hierover verder geïnformeerd. 
  
De ouders die bij de thema-avond aanwezig waren zullen persoonlijk een mailtje 

ontvangen om mee te denken over de invulling van deze middagen. Was u hier niet bij 

en denkt u toch graag mee? Dat kan door een mailtje te sturen naar Juffrouw 

Lotte:  L.dekroon@stgboom.nl  
 

 

 

 
 

 
 



Vanuit de gezonde school 

Zomer…..tijd voor ijsjes!  

 
 
Het is zomer. En dan krijgen vanzelf de meeste mensen en vooral de kids zin in ijs. Dit kan 

ook gezond door ze zelf te maken van vers fruit.  

 

Het is even wat werk. Maar je kinderen vinden het vast superleuk om mee te helpen of ze 

helemaal zelf te maken.  

 

Je kids blij met een ijsje, jij blij dat ze hun portie vitaminen binnen hebben.  

 

Waterijsjes van vers fruit 
voor 6-8 vormen: 

 handje aardbeien 

 handje kersen 

 kwart ananas 

 schijf watermeloen 

Extra nodig: waterijs vormpjes & staafmixer / keukenmachine 

Bereiding; 

1. Verwijder de kroontjes van de aardbei en de pitten van de kersen. Snijd in kleine 

stukjes. 

2. Maak de ananas schoon en snijd deze ook in kleine stukjes. 

3. Snijd het vruchtvlees van de watermeloen los van de dikke schil en in grove blokken. 

Pureer in de staafmixer /keukenmachine tot sap. Een glas is voldoende. 

4. Vul de vormpjes met aardbei, kers en ananas. Als laatste schenk je het watermeloen 

sap over het fruit. 

5. Plaats in de vriezer en laat een paar uur invriezen. 

Met het fruit kun je natuurlijk eindeloos variëren. En je kunt er bijvoorbeeld ook uitgelekte magere 

yoghurt door mengen. Heb je lekker fris yoghurt fruit ijsjes!  

Geniet van een gezonde zomer!  

 



Vanuit de bibliotheek 

 

 
 

 

 
Nieuws: Vorige maand kozen jullie je eigen Kinderjury toppen 3. Nu zijn ook de 

landelijke winnaars bekend: 

 

               
 

Oproep vanuit de schoolbieb: leveren jullie de biebboeken die je in de zomervakantie 

niet meer nodig hebt in vóór 22 juli? Dan kun je meteen nog een paar leuke boeken 

lenen voor tijdens de vakantie; lekker lezen in het zonnetje!  

Dikke Tip: Je kunt deze zomer ook weer veel boeken lezen via de gratis VakantieBieb 

app. Deze staat boordevol leuke titels, zoals ‘Nog een mop?’ van Erik van Os, ‘Het grote 

boek van Madelief’ van Guus Kuijer, ‘Ik en de rovers’ van Siri Kolu en ‘Stapelverliefd’ van 

Maren Stoffels.  

 

 

 
Kalender 

Do    23 juni  

Vrij   24 juni  

Za    25 juni  

Zo    26 juni  

Ma    27 juni  

Di     28 juni  

Woe  29 juni  

Do    30 juni  

Vrij     1 juli  Vrije dag voor iedereen 
Za      2 juli  

Zo      3 juli  

Ma     4 juli Studiedag, alle leerlingen vrij 

Di      5 juli Schoolreis groepen1-2 t/m 6 

Woe   6 juli  

Do     7 juli Feest in de JOOP tuin, Volgende nieuwsbrief 



Van buiten de school 

 
Kies Kind en Echtscheiding Situaties gemeente Oisterwijk 

 

KIES is een spel- praatgroep waar kinderen de scheiding beter leren begrijpen en een 

manier vinden om te leren omgaan met alles wat er verandert door de scheiding. KIES 

ondersteunt ouders door er even voor de kinderen te zijn! De bijeenkomsten zijn er voor 

kinderen van groep 1-2-3 en voor kinderen van groep 4 t/m 8 en worden begeleid door 

twee KIEScoaches. We komen 8 keer een uur in de week bij elkaar, onder schooltijd, in 

een groepje van maximaal 8 kinderen voor de jonge groep en maximaal 10 kinderen 

voor de oudere groep.   

 

Voor deelname aan KIES maakt het niet uit hoe lang geleden de scheiding heeft 

plaatsgevonden. Het is er voor ieder kind dat een scheiding meemaakt!  

 

In de KIESgroep gebruiken we vooral veel creatieve werkvormen zoals spel, toneel, 

tekenen, schrijven en natuurlijk praten we met elkaar! Kinderen ervaren veel steun door 

ervaringen uit te wisselen, naar elkaar te luisteren en te helpen. Voor de ouders van de 

deelnemende kinderen is er een informatie- en evaluatie avond. Aan deelname zijn geen 

kosten verbonden. KIES wordt in Oisterwijk gefinancierd door het Centrum voor Jeugd en 

Gezin. 

 

KIES op de basisschool  

Komend schooljaar is er een KIESgroep voor de groepen 4 t/m 8 op jouw school. We 

komen acht weken bij elkaar.  Wij hebben al op veel scholen een KIEStraject begeleid. 

De reacties van de kinderen, de ouders en de leerkrachten zijn erg positief!  

Aanmelden kan bij de intern begeleider of de leerkracht van je kind.  

Voor deelname is toestemming van beide ouders nodig.  

Graag vernemen we vòòr de zomervakantie of je mee wilt doen!  

  

‘Het is fijn dat je er met anderen over kunt praten en je ook de verhalen van anderen 

kunt horen. Je kunt je verhaal vertellen zonder dat het wordt doorverteld. Het verhaal 

blijft tussen het KIESgroepje.’  

Meisje, 11 jaar 

 

‘Ik vind het vooral fijn dat ik nou verhalen van andere kinderen heb gehoord. En er wordt 

op een fijne manier over de scheiding gepraat.’  

Jongen, 12 jaar 

 

Ben je nieuwsgierig geworden of wil je meer weten? Informeer dan naar mogelijkheden 

voor deelname aan KIES bij de Intern Begeleider van jouw school! Voor meer info over 

het KIES programma: www.kiesvoorhetkind.nl  

 

Sietske van Iersel & Mayke Schopman | KIEScoach 

 

 

 
 

 

 

 

 

http://www.kiesvoorhetkind.nl/


Zomerschool Oisterwijk 2016 

Na het succes van de voorgaande edities organiseren we dit jaar weer de zomerschool. De eerste 

week van de zomervakantie, op 25,26,28,29 juli 2016.   

Voor wie? 

De zomerschool is bedoeld voor kinderen die nu in de groepen 3, 4, 5, 6, 7 en 8 van de basisschool 

zitten en wonen in de gemeente Oisterwijk (Oisterwijk, Moergestel en Heukelom). 

 

Wat gaan we doen? 

We gaan tijdens deze dagen allerlei leuke, leerzame en uitdagende activiteiten doen in het thema 

ontdekkingsreis. Alle dagen op een andere locatie. Denk aan activiteiten als; experimenteren met 

digitale apparatuur, lekker de bossen in, creatief bezig zijn en frietjes eten.   

Voorwaarden 

De deelname aan de zomerschool kost per kind €25,00. Het inschrijfgeld betaalt u op de eerste dag 

van de zomerschool, dus op 25 juli 2016. Mocht het inschrijfgeld voor u een probleem zijn, dan horen 

we dat graag en zoeken we samen met u naar een oplossing. We willen namelijk graag dat alle 

kinderen mee kunnen doen. Geld mag dat niet tegenhouden.  

 

We verwachten verder van de ouders:   

 Dat u uw kind brengt en ophaalt naar de zomerschool, dit is dus per dag een andere locatie 

 Dat u uw kind geen waardevolle spullen mee geeft 

 Dat u uw kind kleedt op het weer en evt. beschermingsmaatregelen neemt als het meegeven 

van een pet, zonnebrandcrème, muggenspray e.d.  

 Wij verwachten dat uw kind alle 4 de dagen aanwezig is bij de zomerschool. 

 

Hoe kunt u uw kind aanmelden? 

Er is maar ruimte voor 35 kinderen. Opgeven kan tot uiterlijk 15 juli 2016. 

 Lever onderstaand formulier volledig ingevuld in bij de Blokshekken 3, 5061 HA in Oisterwijk 

(ContourdeTwern)  

 Aangezien er 35 plaatsen zijn en we meer aanmeldingen verwachten, zullen we bij meer dan 

35 aanmeldingen een selectie kinderen uitnodigen om deel te nemen aan de zomerschool. Of 

uw kind dus mee kan doen, hoort u van ons nadat u uw kind heeft ingeschreven. Bij 

definitieve deelname van uw kind krijgt u meer informatie van ons.  

Het is dus geen garantie dat bij inschrijven uw kind deelneemt aan de zomerschool.  

 

Wilt u nu graag meer informatie? U kunt bellen naar Sanne van den Hoven 06 – 10 69 73 33 of  

e-mailen naar eljabarten@contourdetwern.nl 

Met vriendelijke groet,   

Team Zomerschool Oisterwijk 2016 

Karin en Eric Rentmeester, Leonie Aarts, Elja Barten en Sanne van den Hoven 

Lever dit formulier in bij de Blokshekken 3. 

 

 



Aanmelding zomerschool 25,26,28,29 juli 2016  

 

Algemene gegevens 

 

Naam kind: ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Geboortedatum: ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Straat + huisnummer: ………………………………………………………………………………………………………………………… 

Postcode: …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

School:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Groep: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Telefoonnummer ouders: …………………………………………………………………………………………………………………… 

Nood-telefoonnummer: ……………………………………………………………………………………………………………………… 

E-mailadres: ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Huisarts 

Naam huisarts: …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Telefoonnummer huisarts: ………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Medicatie 

Gebruikt uw kind medicatie: Ja/ Nee 

 

Zo ja, welke: ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Welke dosering: ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Waarvoor dient de medicatie: …………………………………………………………………………………………………………….. 

Moeten wij tijdens de zomerschool medicatie geven aan uw kind? Ja / Nee 

Zo ja, vul dan onderstaand schema in:  

Tijdstip Welk medicijn? Welke dosering?  

   

   

 

 

Bijzonderheden die belangrijk zijn voor de zomerschool om te weten over uw kind. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Wat is de reden dat u uw kind opgeeft voor de zomerschool? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….



……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Inschrijfgeld 

 

O  Voor mij is het geen probleem om de €25,00 inschrijfgeld te betalen. Ik zal het geld betalen op de 

eerste dag van de zomerschool, dat is op 25 juli 2016.   

 

O Voor mij is het wel een probleem om de €25,00 inschrijfgeld te betalen. Wilt u met mij zoeken naar 

een oplossing? 

 

 

Fotograferen en filmen 

Geeft u toestemming dat wij uw kind mogen fotograferen en/of filmen en deze foto’s en/of filmpjes 

mogen gebruiken ter publicatie? 

O Ja 

O Nee 

 

Ondertekening van dit formulier  

Ik zet hieronder mijn handtekening omdat: 

*  Ik dit formulier naar waarheid heb ingevuld  

* Ik geef toestemming aan de leiding van de zomerschool om mijn kind medicatie te geven.  

 (mits dit van toepassing is en is ingevuld door ouders op dit formulier) 

* Ik geef toestemming dat de leiding van de zomerschool in geval van nood medici als in een huisarts 

of ziekenhuis mag inschakelen voor mijn kind.  

 

 

 

Naam ouder:        Datum:    

 

 

Handtekening ouder 

 

 

 
 

 


