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Voorwoord 

In dit informatieboekje vindt u vooral praktische informatie voor het schooljaar 2019-2020. 
Op onze website, www.deroelevaer.nl, staat de schoolgids. Mocht u overige informatie 
zoeken, dan kunt u een kijkje nemen op onze site of contact opnemen met de school.  

Informatie vanuit de klassen wordt gedeeld via de communicatie app ‘Parro’ en via de 
mail. Via deze communicatiemiddelen kunnen wij u nauwgezet op de hoogte houden van 
het reilen en zeilen in de klassen en op school. Nieuwsberichten van buiten de school 
ontvangt u ook via Parro of de mail. 
 
Als u tijdens of na het lezen vragen, opmerkingen of suggesties heeft, laat het ons weten!  
 
Namens het team van de Roelevaer, 
 
Alex Rietbroek 
Directeur  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

http://www.deroelevaer.nl/


Groeps- en taakverdeling 

 
Onze school telt bij aanvang van het schooljaar 2019-2020 ongeveer 275 leerlingen, 
verdeeld over elf groepen. In de groep 0-1 starten we met ongeveer 25 leerlingen. De 
groepen 2-3 bestaan uit ongeveer 26 leerlingen. Het aantal leerlingen in groep 3 t/m 8 
varieert tussen de 26 tot 31.  
 
Het schoolmanagementteam bestaat uit de directeur, IB-er en een onderbouw- en 
bovenbouwcoördinator. 
 
In de tabel hieronder staat de taakverdeling van schooljaar 2019-2020: 
 
Taak Naam Dagen 
   
Directie Alex Rietbroek Ma, di, do, vrij 
   
IB-er Linda Bosman Ma, di, do 
   
Bouwcoördinator OB Margreet Hoogenboom Di mi 
   
Bouwcoördinator BB Mirelle Speet Di mi 
   
RT-er Annie van Berkel Di, woe 
   
Onderwijsassistente Sylvia van Capel Ma,do  
 Anne-Floor Spaanderman Di, wo en vrij 
   
Onderwijsondersteuner  Corné van Klink  Ma,di,do  
   
Secr. Ondersteuning Helen van Goozen Ma 
   
Vrijwilliger ondersteuning Joke van den Ing Di ocht, woe ocht, do ocht 
 
In de tabel hieronder staan de groepsverdeling en de leerkrachten per groep van 
schooljaar 2019-2020 genoteerd: 
 
 
Groep  Leerkracht Dagen 
   
0-1 Marian van Velzen  

Margreet Hoogenboom  
Ma,di,vrij 
Wo, do 

   
2-3a Melanie Lempers 

Sabine van Klink 
Di,wo,do,vrij 
Ma 

   
2-3b 
 

Sacha Jansen  
Jessica de Wit 

Ma,di 
Wo,do,vrij 

   
2-3c Marjolein Akerboom 

Sandy Vork  
Ma,di 
Wo,do, vrij  

   



4 
 

Annemarie Honders  
Sanne van Dijk- van Oosten 

Ma, di 
Wo,do,vrij 

   
4-5 Charlotte Zwetsloot 

 
Ma t/m vrij 

   
5 
 

Mirelle Speet 
Sabine van Klink 

Ma,wo,do,vrij 
Di 

   
6 
 

Wim Disseldorp 
 

Ma t/m vrij 

   
7 
 

Annie van Berkel 
Eric Rietbroek 

Ma 
Di t/m vrij 

   
8 
 

Lois Loos Ma t/m vrij 

 
 
Overige taken 
 
ICT Marjolein Akerboom 

Annemarie Honders 
  
Contact vertrouwenspersoon Annie van Berkel 

Sandy Vork 
  
Vakleerkracht gym Noortje van Haestrecht 

Femke Vermeij (groep 2-3) 
  
Sportcoach Irma van Dijk 

 
 

 De e-mailadressen van het team zijn de volledige naam van een teamlid en ssba.net 
eraan vast getypt voorbeeld margreethoogenboom@ssba.net. 

 Het algemene mailadres is de.roelevaer@ssba.net 

 

Schooltijden       

Vanaf het schooljaar 2018-2019 zijn we gaan werken met het vijf gelijke 
dagen model. Alle groepen gaan van maandag t/m vrijdag van 8.30 uur tot 
14.00 uur naar school. De kinderen lunchen op school. Het is de bedoeling dat 
de kinderen iedere dag eten en drinken meenemen voor tussen de middag. 
 
De deuren gaan tien minuten voor aanvang van de les open (bij slecht weer 
eerder). De kinderen van groep 2-3 t/m 4-5 gebruiken de deur aan de westzijde (bij het 
noodlokaal) en de groepen 5 t/m 8 de deur aan de noordzijde (Sotaweg/Middenweg). De 
groepen 0-1 gaan naar de locatie Zonnewijzer.  

mailto:margreethoogenboom@ssba.net
mailto:de.roelevaer@ssba.net


De lessen beginnen ’s morgens om precies 8.30 uur. In verband met de drukte een verzoek 
om vanaf groep 3 uw kind niet naar binnen te brengen, maar alleen naar binnen te laten 
gaan. Aan de ouders van de groepen 2 verzoeken we om bij het wegbrengen van uw kind 
niet de klas in te gaan en de school zo snel mogelijk te verlaten.  
Een korte mededeling kunt u natuurlijk altijd doen bij de groepsleerkracht. Wilt u wat 
meer kwijt dan een mededeling, dan is het verstandig een afspraak te maken na 
schooltijd.  
 

Afmelden van uw kind 

Bij ziekte van uw kind moet u dit voor aanvang van de lessen melden. Dit kan schriftelijk, 
mondeling of telefonisch gebeuren.  
Als uw kind een afspraak heeft bij dokter, tandarts, orthodontist of iets dergelijks, dan 
dient u dit bij de groepsleerkracht vooraf kenbaar te maken.  

Informatieavonden 

Aan het begin van het schooljaar staat er voor iedere groep een informatieavond gepland. 
Tijdens deze avond worden ouders geïnformeerd over de leerlijnen, het reilen en zeilen en 
de organisatorische zaken van een jaargroep. 

Volgend schooljaar zijn de informatieavonden op de volgende data gepland: 
- Groepen 0-1:   woensdag 11 september  
- Groep 2-3a:          donderdag 12 september   
- Groep 2-3b:   donderdag 12 september 
- Groep 2-3c:   donderdag 12 september  
- Groep 4:  dinsdag 24 september 
- Groep 4-5:   dinsdag 24 september 
- Groep 5:   maandag 9 september  
- Groep 6:   dinsdag 10 september  
- Groep 7:   woensdag 11 september 
- Groep 8:   donderdag 12 september 

De tijden zullen t.z.t. via Parro bekend worden gemaakt. 
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Gymrooster 2019-2020 

 
Bij de start van het schooljaar 2019-2020 ziet het gymrooster er als volgt uit: 
 
 Op donderdag is er gym van vakleerkracht juf Noortje. De groepen 2-3 krijgen op 

vrijdag gym van juf Femke. Dit blijft het hele schooljaar zo. 
 
Dag Tijd Groep 
donderdag 8.45-9.30 uur 4 

donderdag 9.30-10.15 uur 
 

4-5 

donderdag 
 

10.15-11.00 uur 6 

donderdag 11.00-11.45 uur 
 

5 

donderdag  12.15 –13.00 uur 7 
 

donderdag  13.00 –13.45 uur 8 
 

   
vrijdag  10.15- 11.00 uur 2-3a 

 
Vrijdag  
 

11.00- 11.45 uur 2-3b 

Vrijdag  
 

12.15 -13.00 uur 2-3c 

 
 Op maandag en woensdag is er gym van een leerkracht van de Roelevaer. Omdat 

niet alle leerkrachten een gymbevoegdheid hebben, zal er bij groep 4, groep 6 en 
groep 8 een andere leerkracht de gymles geven. De groepen 2-3 gaan ook 1 keer in 
de week gymmen in de speelzaal op school.  

Dag Tijd Groep Leerkracht 
    
Maandag  
 

10.15- 11.00 uur 4-5 Eigen leerkracht 

Maandag  
 

11.00- 11.45 uur 4 Juf Charlotte 

Maandag  
 

12.15- 13.00 uur 5 Eigen leerkracht  

Maandag 
 

13.00-13.45 uur 6 Juf Mirelle  

Woensdag 09.30- 10.15 uur 
 

7 Eigen leerkracht 

Woensdag   10.15- 11.00 uur 8 Meester Eric 
 

 
De kinderen van de groepen 0-1 hebben makkelijke gymschoenen zonder veters nodig 
(klittenband of elastiek). Wilt u ze voorzien van hun naam, want de schoenen blijven op 
school. Gymkleding is niet nodig, want zij gymmen in hun ondergoed. 



Vakantierooster en vrije dagen 2019-2020 

 
Voor volgend schooljaar ziet het vakantierooster er als volgt uit: 
 

- Herfstvakantie   21-10-2019 t/m 25-10-2019 
- Kerstvakantie    23-12-2019 t/m 03-01-2020 
- Voorjaarsvakantie   24-02-2020 t/m 28-02-2020 
- Pasen     10-04-2020 t/m 13-04-2020 
- Meivakantie    27-04-2020 t/m 04-05-2020  
- Hemelvaart    21-05-2020 t/m 01-06-2020     
- Bevrijdingsdag           05-05-2020 
- Zomervakantie   20-07-2020 t/m 28-08-2020 

 
De vrijdag voor de kerstvakantie en de zomervakantie zijn alle groepen vanaf 12.00 
vrij. 
 
Overige vrije dagen/ dagdelen: 
 

- Kermisvrijdag    20-09-2019 (alle kinderen vrij) 
- Kamp groep 8    22 t/m 24-06-2020    
- Studie-administratie dagen   28-10-2019  

07-02-2020 
21-02-2020 
14-04-2020 
20-05-2020 
06-07-2020 

  
Hieronder de data van de activiteiten die reeds bekend zijn. Overige data worden later 
kenbaar gemaakt. 
 

- Kinderboekenweek   02 t/m 11-10-2019 
- Sinterklaasfeest   05-12-2019 
- Kerstviering    19-12-2019     
- Carnaval    20-02-2020      
- Cito Eindtoets    15 t/m 17- 4-2020 
- Sportdag BB    24-04-2020 
- Sportdag OB    januari 2019 
- Schoolproject    09 t/m 26-03-2020 
- Schoolfotograaf   07-05-2020 
- Schoolreisje groep 1 t/m 7  13-05-2020 
- Afscheidsavond groep 8  10-07-2020  

 
Er zijn ook groeps-gebonden activiteiten. Deze zullen tijdens de informatieavond bekend 
worden gemaakt of gedurende het schooljaar via Parro. 

 
  



Gespreksmomenten/rapporten  

 
Tweemaal per jaar plannen we voor alle groepen gespreksmiddagen en -avonden. Hier 
kunnen ouders en kinderen met de leerkracht in gesprek gaan over de ontwikkeling van 
hun kind.  
In november zal het gesprek in het teken staan van de sociaal-emotionele ontwikkeling, 
waarbij ZIEN, een observatiesysteem voor de sociaal-emotionele ontwikkeling, gebruikt zal 
worden. Ongeveer een week voor het tweede gesprek krijgen de kinderen hun eerste 
rapport mee.  Het tweede rapport wordt enkele dagen voor de laatste schooldag 
meegegeven, zodat u in de gelegenheid bent om nog contact op te nemen met school 
indien u nog vragen hebt. 
In de volgende periodes krijgen de kinderen van groep 1 t/m 8 een rapport: 

• Februari 
• Einde schooljaar. 

De kinderen van groep 0 ontvangen elke periode een verslagje. Dit wordt op dezelfde wijze 
met ouders besproken als hierboven beschreven staat.  
 
Voor het schooljaar ziet de planning m.b.t. de gesprekken en rapporten er als volgt uit: 
 

- (Kind-)oudergesprekken n.a.v. ZIEN: 
o Maandagmiddag en -avond 14 oktober 2019 
o Donderdagmiddag en -avond 17 oktober 2019 

 
- Adviesgesprekken groep 8: 

o Woensdagmiddag en -avond 8 januari 2020 
o Donderdagmiddag en -avond 9 januari 2020 

 
- Eerste rapport gaat mee:  

o Woensdag 12 februari 2020 
 

- Rapportgesprekken eerste rapport (niet voor groep 8) 
o Donderdagmiddag en -avond 13 februari 2020 
o Dinsdagmiddag en avond -18 februari 2020 

 
- Tweede rapport gaat mee: 

o Vrijdag 10 juli 2020 
 

- Vragen n.a.v. tweede rapport kunnen in de laatste schoolweek gesteld worden. 
U kunt zelf indien gewenst een afspraak maken met de groepsleerkracht(en). 

 
 

De ouderraad 
 
De Roelevaer heeft een ouderraad. De belangrijkste doelstellingen zijn: 

• Het mede organiseren van allerlei activiteiten op school, zoals: deelname aan het 
bloemencorso, sinterklaasviering, kerstviering, schoolreisje, sportdag, oud papier, 
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ondersteuning bij jubilea, e.d. Voor diverse hiervoor genoemde activiteiten zijn 
werkgroepen samengesteld, bestaande uit ouderraadsleden en leerkrachten. 

• Het bevorderen van de contacten tussen ouders en team. 
• Het beheren van de vrijwillige ouderbijdrage. 

 
Uit elke groep is één ouder gekozen als groepsvertegenwoordiger. Deze persoon is het 
aanspreekpunt voor leerkracht en ouders. Omdat deze groepsvertegenwoordiger alle 
ouders van de groep wil vertegenwoordigen, is het belangrijk dat hij/zij weet wat er onder 
de ouders leeft. Ook regelt hij/zij in overleg met de groepsleerkracht allerhande zaken bij 
feesten (jubilea, huwelijk, geboorte, excursies, enz.) of andere gebeurtenissen, zoals 
langdurige ziekte bij leerlingen of leerkracht. Natuurlijk worden initiatieven van andere 
ouders op prijs gesteld, maar het is wel verstandig om dan even contact op te nemen met 
de groepsvertegenwoordiger van die groep.  
De ouderraad vergadert ongeveer zes keer per jaar. 
 

Hieronder staan het dagelijks bestuur en de groepsvertegenwoordigers.  

 

Dagelijks bestuur: 

- Voorzitter:   Rianne Hogenboom 
- Penningmeester:  Mariëlle Akerboom 
- Secretaris:   Suzanne Arts  

Groepsvertegenwoordigers/ klassenouder(s): 

- Groep 0-1a:  Suzanne Arts -06-13964317/suzannearts@hotmail.com 
- Groep 0-1b:  Nog niet bekend 
- Groep 2-3a:  Rianne Hogenboom -06-41424244/hogenboomrianne@hotmail.com  

Linda Bosman -06-20830738/bosman.linda3@gmail.com 
- Groep 2-3b:  Hendrike van der Kamp -06-52413943/hendrikevdkamp@gmail.com 
- Groep 2-3c:  Nog niet bekend 
- Groep 4:  Daniëlle Verbaan -06-10288374/bervoetsd@hotmail.com 
- Groep 4-5:  Tjitske Nieuwenburg -06-53872101/tjitske.nieuwenburg@gmail.com 

Loes Straathof -06-10317394/ l.st@hotmail.com 
- Groep 5: Maud van Seggelen -06-46606703/maudenherman@casema.nl 

               Mariëlle Akerboom -06-23451918/marielleakerboom@planet.nl 
- Groep 6:  Angelique Sieders-Volwater -06-22821448/angeliquevw@hotmail.com 
- Groep 7:  Carina Jong -06-52384954/carinajong@gmail.com 

Suzanne van Amsterdam -06-50277703/ 
suzannevanamsterdam@hotmail.com                             

- Groep 8: Dennis van der Meer -06-22271133/dmr@youscope.nl 
Ingrid Schouten -06-47974524/ingridschouten@ziggo.nl 
Sylvia van der Meer -06-27440537/meersyl@gmail.com 
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Medezeggenschapsraad 
 
Voor leerkrachten, als werknemer, is een goede rechtspositie belangrijk. Ouders zijn 
gebaat bij goed onderwijs en een prettig opvoedingsklimaat. Daarom heeft de school een 
MR die het overleg tussen beide groepen regelt. De taken en bevoegdheden van de MR zijn 
nauwkeurig omschreven in de wet medezeggenschap op scholen (WMS) en in het 
reglement. Met betrekking tot bepaalde onderwerpen hebben zij advies- dan wel 
instemmingsrecht. De MR op onze school bestaat uit vier leden.  
De medezeggenschapsraad bestaat uit twee ouders en twee leerkrachten. 
 
Petra Hogenboom (ouderlid)    Asha Olyerhoek-Lambert (ouderlid) 
Petra_enjoy@hotmail.com    olyerhoekasha@gmail.com  

 
Annie van Berkel-van Klink (personeelslid)  Mirelle Speet (personeelslid) 
annievanberkel@ssba.net     mirellespeet@ssba.net 

 

 

Luizenwerkgroep 

Op onze school is een luizenwerkgroep actief. Die werkgroep bestaat uit een aantal 
ouders. De luizencoördinator van onze school is: Linda Bosman (bosman.linda3@gmail.com) 
De taken van de werkgroep zijn: 

• De organisatie van het screenen regelen; 
• Aan preventie en aan voorlichting doen; 
• Het probleem van hoofdluis uit de taboesfeer halen. 

Op maandag na elke schoolvakantie worden altijd ALLE kinderen gescreend. Dat houdt in 
dat hoofdhuid en haar worden gecontroleerd op de aanwezigheid van neten of hoofdluis. 
Maar natuurlijk kan de school het niet alleen. Daarom zal (als het nodig is) aan u gevraagd 
worden om uw kind zelf goed in de gaten te houden. En natuurlijk meldt u het direct aan 
de school als uw kind hoofdluis heeft!  

 

 

  

mailto:annievanberkel@ssba.net
mailto:mirellespeet@ssba.net


 

Oud papier actie 

Met de opbrengst van deze actie bekostigt de ouderraad extraatjes op school. Het komt 
dus ook uw kind ten goede. Als u in de wijk van de school woont, hoeft u het oud papier 
alleen nog maar op de ophaaldagen voor 18.30 uur buiten te zetten op de aanbiedplaatsen 
van de vuilcontainers. Graag in bundels of dozen. Alle bewoners van de wijk krijgen een 
informatiefolder met de hieronder staande data van ophaaldagen. Het ophalen vindt op 
dinsdag van 18.30 tot 21.00 uur plaats. Extra hulpouders hierbij zijn altijd welkom! 
 
 
Hieronder staan de data voor aankomend schooljaar: 
 
3 september 2019 7 januari 2020 28 april 2020 
17 september 2019 21 januari 2020 12 mei 2020 
1 oktober 2019 4 februari 2020 2 juni 2020 
15 oktober 2019 18 februari 2020 16 juni 2020 
5 november 2019 3 maart 2020 30 juni 2020 
19 november 2019 17 maart 2020 14 juli 2020 
3 december 2019 31 maart 2020  
17 december 2019 14 april 2020  

 
 
 

Tussendoortjes/ trakteren 

Tussendoortjes 

Op dinsdag en donderdag hebben wij een Fruitdag. Dit houdt in dat alle kinderen die 
dag als tussendoortje fruit of groente meenemen.  
 
De overige dagen adviseren wij een verantwoord tussendoortje mee te geven. 
Voorbeelden van goede tussendoortjes: fruit in een bakje (graag met naam op het bakje), 
appel, mandarijn, banaan, mueslireep, plak ontbijtkoek, één Liga, Sultana, Evergreen 
o.i.d. Laatstgenoemde voorbeelden zijn meestal per twee verpakt.  
Deskundigen verzekeren ons, dat één van bovenstaande tussendoortjes uit een pakje al 
meer dan voldoende is. 
Het is niet de bedoeling om zoetigheid als snoep en koek (stroopwafel, gevulde koek, roze 
koek e.d.) mee te nemen. 

 

 

 

http://www.ijsclubmonnickendam.nl/Planning%20ophalen%202014.pdf


Verjaardagen kinderen 

Als uw kind jarig is, mag hij of zij uiteraard trakteren. Gezond trakteren heeft onze 
voorkeur. Het is niet de bedoeling om de kinderen grote, dure traktaties mee te geven. 
Traktaties alleen bestaand uit snoep zijn niet toegestaan.  Dus een kleine, gezonde 
traktatie voldoet.  

Kinderen mogen ook langs andere leerkrachten met hun traktatie. Na het speelkwartier 
mogen ze langs de groepen van hun eigen bouw gaan. Dit betekent dat de kinderen van de 
onderbouw alleen langs de groepen 2-3, 4 en 4-5 gaan en de kinderen van de bovenbouw 
alleen langs de groepen 5, 6, 7 en 8. 
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