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Beste ouder(s)/verzorger(s)  
  
Voor u ligt de bijlage behorende bij de schoolgids 2021 – 2022 van de Bavo Jenaplanschool. 
Hierin vindt u belangrijke adressen en andere informatie over onze school. Deze bijlage is met 
zorgvuldigheid voor u samengesteld. Maar omdat wij een actieve organisatie zijn, kunnen er 
zich wellicht gaandeweg het schooljaar- wijzigingen voordoen in organisatie en/of afspraken. 
Mocht dit het geval zijn dan wordt u daar tijdig over geïnformeerd via de mail, Parro of de Bavo 
nieuwsbrief.  
 
Informatie schooljaar 2021-2022  
  
Directie en intern begeleider  
Directeur: Caroline Clay (maandag, dinsdag donderdag, vrijdag) 
 
Intern begeleider: Birgit Muhlhans (maandag en dinsdag)  
 
Groepsleerkrachten basisgroepen: 
Groep 1/2 A: Juf Julia Ruygvoorn (maandag, donderdag, vrijdag)  
                      Juf Irene Flapper (dinsdag) 
Groep 1/2  B: Juf Sandra Diesveld (maandag, dinsdag)     
                       Juf Irene Flapper (donderdag, vrijdag) 
Groep 3/4 A:  Juf Winnie v.d. Berg (maandag, dinsdag, woensdag)   
                       Meester Sangho Grolleman ( (donderdag, vrijdag) 
Groep 3/4 B:  Juf Birgit Mühlhans (donderdag en vrijdag) 
                       Juf Irma van Woerkom (woensdag, donderdag, vrijdag) 
Groep  5/6:     Juf Sacha Mees (maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag) 
                       Afwezigheid vanwege cursusdagen zal in de nieuwsbrief worden vermeld. 
Groep  7/8:     Meester Bart van den Bosch (maandag, dinsdag en vrijdag)     
                       Juf Maaike Wessel (woensdag en donderdag)     
 
Gym: 
Meester Tim Schelkens geeft op dinsdag- en vrijdagmorgen                      
Bewegingsonderwijs aan alle groepen in de grote gymzaal.  
 
Remedial Teaching en NT2 ondersteuning: 
Juf Pauline Houniet (maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag)  
 
Onderwijsassistent:  
Juf Liza Vink 
 
Administratief medewerker/conciërge 
TSo-coördinator 
Wanda Smith (maandag- donderdag en vrijdagochtend)   
 



Wegwijzer 
 
Benedengang                             1ste verdieping                                            2de verdieping  

Directie/ IB                      Groep 7/8 Groep 3/4 A 

Teamkamer/ 
Administratie 

Het onderzoekende stokstaartje      
(documentatiecentrum)             

Groep 3/4 B 

Groep 1/2 A Theaterzaal Groep 5/6 

Groep 1/2 B  R.T. 

 
            
Telefoon 
We zijn de hele dag telefonisch bereikbaar op het nummer van de school: 023 - 5323861.  
De groepsleerkrachten zijn telefonisch alleen na schooltijd en tot 16.30 uur bereikbaar.  
 
De leerkrachten zijn ook te bereiken via Parro of op de volgende e-mailadressen: 

Juf Winnie van den Berg    winnie.vandenberg@twijs.nl 

Meester Bart van den Bosch      bart.vandenbosch@twijs.nl 

Juf Caroline Clay      caroline.clay@twijs.nl 

Juf Sandra Diesveld     sandra.diesveld@twijs.nl 

Juf Irene Flapper                        irene.flapper@twijs.nl 

Meester Sangho Grolleman Sangho.grolleman@twijs.nl 

Juf Paulien Houniet     paulien.houniet@twijs.nl 

Juf Sacha Mees       sacha,mees@twijs.nl 

Juf Birgit Muhlhans                     birgit.muhlhans@twijs.nl 

Meester Len van Ormondt   len.vanormondt@twijs.nl 

Juf Julia Ruygvoorn     julia.ruygvoorn@twijs.nl 

Juf Wanda Smith          wanda.smith@twijs.nl 

Juf Irma van Woerkom Irma.vanwoerkom@twijs.nl 

Juf Liza Vink  Liza.vink@twijs.nl 

 
Schooltijden: 
 

 Groep 1/2  Groep 3 t/m 6 Groep 7/8 

Maandagochtend 08.30 – 12.00  08.30 – 12.00 08.30 – 12.00 

Maandagmiddag 13.00 – 15.00 13.00 – 15.00 13.00 – 15.00 

Dinsdagochtend 08.30 – 12.00 08.30 – 12.00 08.15 – 12.00 

Dinsdagmiddag 13.00 – 15.00 13.00 – 15.00 13.00 – 14.45 

Woensdag  08.30 – 12.30 08.30 – 12.30 

Donderdagochtend 08.30 – 12.00  08.30 – 12.00 08.30 – 12.00 

Donderdagmiddag 13.00 – 15.00 13.00 – 15.00 13.00 – 15.00 

Vrijdagochtend 08.30 – 12.00 08.30 – 12.00 08.45 – 12.00 

vrijdagmiddag 13.00 – 15.00 13.00 – 15.00 13.00- 14.45 

 



De school is om 8.00 uur geopend. Vanaf deze tijd kunnen de kinderen naar binnen. In iedere 
groep zijn er afspraken gemaakt met de kinderen wat er voor schooltijd eventueel gedaan kan 
worden. De leerkracht is vanaf 8.15 uur in het lokaal aanwezig.  
 
Op de vrijdag mogen ouders/verzorger mee de school in en met hun kind mee de klas in. Zo 
kunnen de kinderen laten zien waar zij in de klas mee aan het werk zijn.  
 
Omdat we graag op tijd willen beginnen gaan er een eerste en tweede bel. De eerste bel gaat ’s 
ochtends om 8.25 uur en ‘s middags om 12.55 uur. Deze bel betekent dat iedereen zich 
verzamelt in zijn/haar groep. De tweede bel gaat vijf minuten later en betekent dat de lessen 
gaan beginnen.  
We vinden het vanzelfsprekend dat iedereen op tijd op school is. Als uw kind onverhoopt toch 
een keer te laat is, verzoeken wij u om voor schooltijd of zodra dit lukt, de school te bellen. Een 
keer te laat komen kan gebeuren, echter wanneer dit een structureel probleem blijkt en hier na 
een gesprek ook geen verbetering in zit, maken wij hier expliciet melding van bij de 
leerplichtambtenaar.  
 
Voor extra verlofdagen kunt u contact op te nemen met de directeur.  
 
Overzicht vakantiedagen en extra vrije dagen 
   

Vakanties  
  

Herfstvakantie   18 okt. t/m 22 okt 2021 

Kerstvakantie  
  

24 dec  2021 t/m 7 jan 2022 

Voorjaarsvakantie 
   

21 febr t/m 25 febr 2022 

Goede Vrijdag en Pasen 
   

15 april t/m 18 april 2022 

Meivakantie  25 april t/m 6 mei 2022 

Hemelvaart   26 mei en 27 mei  2022 

Pinksteren   6 juni 2022 

Zomervakantie  vanaf 12 uur   15 juli vanaf 12 uur t/m 28 
augustus 2022 

  

Studiedagen  
  

Vrijdag 17 september 2021 

Maandag    
  

25 oktober 2021 

Maandag  10 januari 2022 

Maandag  
  

28 februari 2022 

Dinsdag  
    

7 juni 2022  

 
 



Verkeer en veiligheid  
Auto’s 
 Het komt regelmatig voor dat kinderen door hun ouders/verzorgers met de auto naar school 
worden gebracht. In verband met de veiligheid vragen wij u vriendelijk uw auto te parkeren bij 
de kerk aan de overkant van de school. Het parkeren op de verkeersdrempel veroorzaakt een 
onveilige situatie.. 
 
Fietsen 
Kinderen die ver van school wonen, komen veelal op de fiets. Omdat wij beperkte ruimte 
hebben voor de fietsenstalling, verzoeken wij vriendelijk om de kinderen die op loopafstand 
wonen naar school te brengen of te laten gaan. Om de stalling veilig en gebruiksvriendelijk te 
houden, vragen wij u om de fietsen naast de school in het rek te zetten. Kinderen zijn zelf 
verantwoordelijk voor het bewaren van hun fietssleutel en de school is niet aansprakelijk voor 
schade aan en/of diefstal van fietsen. 
 
Nieuwsbrief  
Eens per twee weken zult u op vrijdag via de ‘Bavoflits’ - onze nieuwsbrief - op de hoogte 
worden gehouden van het actuele nieuws op onze school. U vindt hierin allerlei 
wetenswaardigheden uit de verschillende groepen maar ook belangrijke schoolberichten, data 
en verjaardagen. Er komen dus zo weinig mogelijk losse briefjes mee naar huis. De Flits wordt 
per mail verzonden en is ook te vinden op onze website.  
 
Parro  
De communicatie tussen de leerkracht en ouders vindt plaats via Parro.  
Bijzondere activiteiten of speciale mededelingen voor bepaalde groepen worden door de 
leerkracht van de desbetreffende groep via Parro doorgegeven. U kunt ook zelf een berichtje 
sturen aan de leerkracht als u iets wilt vragen of doorgeven.  
Ziekmeldingen kunt u telefonisch doorgeven voor schooltijd.  
 
Sportactiviteiten  
Gymlessen: 
Iedere groep heeft anderhalf uur per week gym. Een les waarin beweging, spel en 
samenwerking centraal staan. 
 
Rooster gymlessen  
Dinsdag- en vrijdagmorgen:  
Groep 7/8 (Meester Tim)  
Groep 5/6 (Meester Tim) 
Groep 3/4 (Meester Tim)  
Dinsdagmorgen: groep 1/2 A (Meester Tim) groep 1/2 B in speelzaal met eigen leerkracht. 
Vrijdagmorgen: groep 1/2 B (Meester Tim) groep 1/2 A in speelzaal met eigen leerkracht.  
 
Gymkleding 
Het is de bedoeling dat alle kinderen, van kleuters tot en met groep 8, in de gymzalen 
sportschoenen en gymkleding dragen. Balletschoentjes, ook die met antislipzool zijn niet 
geschikt om mee te gymmen. Het dragen van sieraden vinden we gevaarlijk. We vragen de 
kinderen dan ook op de gymdagen geen sieraden te dragen of ze uit/af te doen.  
De gymtassen van de kleuters kunnen op school blijven. Voor iedere vakantie gaan de tassen 
mee naar huis voor een wasbeurtje.  
 



 
Rapporten  
Eerste rapport: 18 februari 2022 
Tweede rapport: 14 juli 2022  
 
Oudergesprekken  
Een aantal keer per jaar staar er oudergesprekken gepland! De 1e keer  is een startgesprek met 
de leerkracht en de leerling. 
Het tweede (facultatieve) gesprek vindt plaats in november. Het derde gesprek is voor alle 
ouders en vindt plaats naar aanleiding van de rapporten. Het laatste keer oudergesprek staat 
gepland in juni. Het laatste gesprek is eveneens facultatief.  
 
De uitnodigingen voor deze gesprekken worden gedaan via Parro en vinden plaats op de 
middagen na schooltijd.  
 
Gevonden voorwerpen  
Gevonden voorwerpen komen, nadat ze eerst een rondje door de school hebben gemaakt, 
terecht in een bak in het kleutermagazijn. Voor iedere vakantie wordt dat wat niet is opgehaald 
aan een goed doel geschonken. De kostbare spullen komen terecht bij Wanda (administratie). 
Wie dus iets mist... vraagt het aan de leerkracht of aan Wanda.  
 
Tussen Schoolse Opvang (TSO)  
Alle groepen spelen een half uur buiten en eten onder begeleiding in hun eigen lokaal.  
Vragen over de TSO kunt u stellen aan Wanda Smith.  
 
Milieu en duurzaamheid  
Ook wij zijn als school bewust bezig met het milieu. Net als bij u thuis wordt op school het afval 
gescheiden. Elke klas heeft twee afvalbakken. Eén voor papier en één voor het andere afval Wij 
verzoeken u vriendelijk om de kinderen zoveel mogelijk een schoolbeker met drinken mee te 
geven in plaats van pakjes. Beter voor het milieu en vaak nog gezonder ook. Ook vragen wij de 
bekers en trommels te voorzien van de naam van uw kind. 
Bij de trap op de begane grond staat de batterijenbak. Daarin kunt u lege batterijen kwijt.  
 
Gezonde tussendoortjes en traktaties 
De kinderen nemen iets te eten en drinken mee voor in de pauze, want na een periode van hard 
werken heeft uw kind behoefte aan nieuwe energie. Gezonde tussendoortjes (fruit, 
mueslirepen, evergreens etc.) leveren daar bouwstoffen voor. In de klas zullen wij ook met de 
kinderen aandacht besteden aan gezond eten. 
 Jarig? Dat wordt natuurlijk op school gevierd! Wij stimuleren bij het trakteren graag het motto: 
één is genoeg en klein is oké! Een traktatie geeft een feestelijk tintje aan het jarig zijn. Hoe iets 
gepresenteerd wordt, is voor veel kinderen vaak nog leuker dan de traktatie zelf. Inspiratie voor 
feestelijke en gezonde traktaties kunt u zeker vinden op internet.  
Spreek met  de leerkracht af wanneer uw kind mag trakteren. 
 
Mobiele telefoons  
Veel kinderen zijn in het bezit zijn van een mobiele telefoon. Deze telefoon moet op school -ook 
in de pauzes - uitgeschakeld zijn. Op verzoek worden kinderen in de gelegenheid gesteld te 
bellen met de schooltelefoon. Wanneer een telefoon toch wordt gebruikt tijdens de les, wordt 
deze voor de rest van de schooldag ingeleverd bij de leerkracht. Het bezit van een mobiele 
telefoon is de verantwoordelijkheid van ouders/verzorgers en kinderen. De school is niet 
verantwoordelijk voor verlies, beschadiging of diefstal ervan.  



 
Ouderparticipatie  
U kunt als ouder actief meedoen op verschillende gebieden in de school, wij zijn daar altijd blij 
mee! Met uw hulp kunnen we leuke dingen organiseren voor de kinderen. Iedere leerkracht zal 
voor de eigen groep één of twee ouders benaderen om klassenouder te worden. Deze 
klassenouders coördineren de groepsgebonden activiteiten. U kunt als ouder ook deelnemen 
aan de ouderraad, die de school ondersteunt bij schoolactiviteiten en die verantwoordelijk is, in 
samenspraak met de school, voor een goede besteding van de ouderbijdrage. Ook kunt u zich 
aanmelden voor de medezeggenschapsraad van de school. 
 
Medenzeggenschapsraad (MR) 
Oudergeledingen: 
Urjan van Dienst (vader van Yari uit groep 3/4B en Elysa uit groep 1/2A) 
Laura Tomas (moeder van Pablo uit groep ½ B) 
Teamgeledingen: 
Sacha Mees  
Paulien Houniet 
 
Ouderraad: (OR) 
Ouders:  
Astrid van der Peijl (moeder van Samuel uit groep 1/2 A) 
Daniëlle Pijnaker (moeder van Day uit groep 1/2 A) 
Jocye van der Putte (moeder van Devin uit groep 3/4 A) 
Vanuit het team:  
Caroline Clay en Julia Ruygvoorn 
 
 
             
             
       

 
 



Groepsindeling 2021/2022 
 
 

Kleutergroep 
Julia/Irene 

Kleutergroep 
Sandra/Irene 
  

Groep 3 4 
Winnie/ 
Sangho 

Groep 3 4 
Irma/Birgit 
 

Groep 5 6 
Sacha 

Groep 7 8 
Bart/Len 

Day 
Levinio 
Samuel 
Calix 
Emily 
Roma 
Alexander P. 
Raphael 
Nur 
Merel 
Léon 
Dorus 
Amélia 
Lynn 
Elysa 
Mathilde 
Filou 
Eden 
Livy 
 
 

Felix 
Magali 
Calle 
Emily 
Tanit 
Mike 
Alexander S. 
Seyan 
Lucas 
Milan 
Bastian 
Elodie 
Cas 
Pablo 
Simon 
Lens 
Fien 
Siem 
Sef 
Livia 
Tonco 
 

Anouar 
Max 
Giulia 
Pelle 
Xeno 
Ursula 
Luuk 
Dex v W 
Ben 
Tuur 
Sebas 
Leo 
Tala 
Lena 
Persia 
Milou H.  
Hidde 
Devin 
Mikaël 
Kristof 
 

Murat 
Alexia 
Jonah 
Lisanne 
Aleksander 
Louan 
Yari 
Jazzlynn 
Lucio 
Viktor 
Yan 
Dex v H 
Benjamin 
Reza 
Lounia 
Kateryna 
Amelie 
Daniël 
Luca 
Abel 
Dani 
 

Alia 
Djuna 
Anna 
Kick 
Pepijn 
Kuba 
Rihanna 
Emilia 
Benjamin 
Elia 
Tiago 
Heloá 
Maya 
Bójan 
Romeo 
Teun 
Isaak 
Lina 
Sena 
Weronika 
Sammie 
Koen 
 

Jasper 
Zeynep 
Mila 
Valentin 
Kiyara 
Dané 
Kiki-Julie 
Noah 
Ghina 
Sam 
Bibi 
Vincent 
Jasmine 
Lauren 
Guus 
Xavi 
Marina 
Fenna 
Serena 
Zion 
Liz 
Hidde 
Fay 
 

 



Activiteiteitenkalender 

 

De activiteiten staan in Parro ingepland. De belangrijkste activiteiten vindt u hier: 

 

Activiteiten 
  

Koffieochtenden van 8.30 tot 9.00 uur. 1 okt, 29 okt, 10 dec, 28 jan, 1 april, 
24 juni 

Vieringen gr 1/2 :  5 nov 2021 
gr 7/8:  21 jan 2022 
gr 5/6:  25 maart 2022 
gr 3/4:  3  juni 2022 
  

Groepsvormingsdag en ‘nieuwjaarsborrel’ voor 
ouders.  

3 september 2021 

Sinterklaasfeest 
  

3 december 2021 

Kerstviering  
  

23 december 2021 van 17 uur tot 19 
uur 

  

Paasontbijtje 
  

14 april 2022 

Sportochtend 
  

13 mei 2022 

Schoolreis 
  

16 juni 2022 

wenmiddag 5 juli 2022 
  

  

Musical groep 8 (alleen voor groep 8 ouders) 
  

11 juli 2022 

Rapporten 
  

18 februari 2022 en 14 juli 2022 

Oudergesprekken  30, 31 aug, 1, 2 sept 2021 (start) 
15, 16, 17, 18, 19 nov  2021 (fac) 
14, 15, 16, 17, 18 maart 2022 
20, 21, 22, 23, 24 juni 2022 (fac) 

    

 

 
 
 



 


