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Beste ouders / verzorgers en kinderen van obs De Schatkist

Met veel plezier presenteren wij jullie de kalender voor het schooljaar 2014-2015!
Op deze kalender vinden jullie de activiteiten van onze beide locaties, locatie Eygelshoven aan de Truytstraat 25 in Eygelshoven en locatie Nulland aan de 
Feldbiss 210 in Kerkrade. De kalender begint met een aantal informatieve pagina’s die voor beide locaties gelden. Het zijn diverse roosters, een aantal pagina’s 
uit de schoolgids die handig zijn om bij de hand te hebben en onderwerpen waarover we wel eens vragen van ouders krijgen. Mochten er vragen blijven of 
andere vragen zijn, dan zijn we natuurlijk altijd bereid die te beantwoorden. 
Bezoek ook eens een koffie-uurtje! Hier wordt over allerlei onderwerpen gepraat die te maken hebben met school, onderwijs en opvoeden.
In augustus gaat ook onze nieuwe website ‘in de lucht’ waar veel informatie zal zijn te vinden en foto’s van activiteiten en vieringen op De Schatkist
Ook onze schoolgids 2014-2015 zal te lezen en te downloaden zijn op onze website www.obsdeschatkist.nl Wilt u graag een ‘papieren’ schoolgids ontvangen, 
dan kunt u die op school afhalen. 

Wij vinden het erg belangrijk dat iedereen (kinderen, ouders, leerkrachten, vervangers, stagiaires, externe begeleiders) zich prettig en veilig voelt binnen onze 
school. Daar doen wij als team ons best voor en we gaan ervan uit dat iedereen daaraan wil meewerken!

Ouders en kinderen met vragen, reacties, zorgen, suggesties en leuke ideeën (en jarigen natuurlijk!) zijn altijd van harte welkom bij mij. Mijn deur staat (bijna) 
altijd open. Ik verdeel mijn aanwezigheid zo goed mogelijk over de beide locaties. Als ik er niet ben, is er meestal wel iemand anders die u te woord kan staan, 
zoals Gemma, Frank of Nico.

Wij hopen dat iedereen snel zijn plekje heeft gevonden in zijn eigen groep en wensen 
iedereen een gezellig, leerzaam en gelukkig schooljaar toe!  

Aly Enting
Obs De Schatkist: ‘Samen Kansrijk Onderweg’
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Adresgegevens

Openbare Basisschool De Schatkist  /  www.obsdeschatkist.nl   /  info.obsdeschatkist@movare.nl
Postadres Postbus 165 6460 AD Kerkrade

Locatie Eygelshoven
Truytstraat 25
6471 HN Kerkrade.
tel: 045-5670176

Locatie Nulland
Feldbiss 210 a
6462 HC  Kerkrade
tel: 045-5670191

Bestuur
Obs De Schatkist valt onder het bestuur van Movare Onderwijsstichting
Heyendallaan 55b - Postbus 12 - 6460 AA  KERKRADE - Tel: 045-5466984

Bereikbaarheid van de school :
Wij proberen zo goed mogelijk telefonisch bereikbaar te zijn, dat kan echter op bepaalde momenten lastig zijn. We streven ernaar de aanwezigheid van de 
schoolleiding en de conciërge te spreiden over beide locaties. U kunt trouwens altijd een boodschap inspreken op de voicemail. Deze wordt meerdere malen 
per dag beluisterd. Onze excuses als het u veel moeite kost de school te bereiken.
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GroepsindelinG en - bezettinG 2013-2014 

Eygelshoven Nulland

Groep Leerkracht(en) Groep Leerkracht(en)
1/2A Elly Segers  dinsdag t/m vrijdag 1/2A Greta Vliegen   dinsdag t/m vrijdag
1/2B Marianne Vluggen   dinsdag + woensdag

Nadja Keulers   donderdag + vrijdag
1/2B Uschi Cosiolkofsky   dinsdag t/m vrijdag

3 Ellen Snijder   maandag t/m donderdag
Lizanne Ruwette  vrijdag

3 Brigitta Weckseler   maandag t/m vrijdag

4/5A Jet Simon   dinsdag t/m vrijdag
Nadja Keulers   maandag

4/5 Diana Craemers   maandag  t/m vrijdag  

4/5B Laura   maandag + dinsdag
Lèneke van baal   woensdag t/m vrijdag

5/6 Diana van Diemen    maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag
Majorie Beetz   woensdag                   

6/7 Tijs Tans   maandag t/m vrijdag 7/8 Gerriette Vreuls   maandag t/m vrijdag
7/8 Jessy Hollanders   maandag t/m woensdag

Petra Ozek   donderdag + vrijdag

Lèneke van Baal vervangt in het ziekteverlof van Corina Rerimassie.
Laura Einöther voert om de week op woensdag IB-taken uit.
Corina Rerimassie verzorgt op ma/di tutoring voor groep 1/2 (dit is extra taal-
stimulering).

Op een aantal dagen/dagdelen wordt groep 5 apart begeleid door:
Annemie Spauwen op maandag + dinsdag
Majorie Beetz op donderdagochtend en vrijdagochtend
Majorie Beetz verzorgt op donderdagmiddag en vrijdagmiddag tutoring voor 
groep 1/2 (dit is extra taalstimulering).
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onze sCHooltiJden: Groep 1/2

Ochtend: Middag: Totaal:

Maandag: Vrij Vrij 0,00 uur

Dinsdag: 08.30 - 12.00 uur 12.45 – 14.45 uur 5,30 uur

Woensdag: 08.30 - 12.30 uur 4,00 uur

Donderdag: 08.30 - 12.00 uur 12.45 – 14.45 uur 5,30 uur

Vrijdag: 08.30 - 12.00 uur 12.45 – 14.45 uur 5,30 uur

Voor de groepen 1/2 hebben we gekozen voor duidelijke afspraken (inloopafspraken) rondom het brengen van de kinderen. Niet om ouders op afstand te hou-
den, maar om rust voor de kinderen te kunnen garanderen. We zien jullie als ouders graag ná school!

inloopafspraken:
De deur van de school gaat open om 08.20 uur.
De leerkracht is tijdens de inloop, vanaf 08.20 uur in de klas. Ouders hebben dan de mogelijkheid een mededeling te doen of iets te vragen.
De kinderen gaan bij binnenkomst in de klas in de kring zitten. 
De ouders blijven in de gang en komen de klas alleen binnen als de leerkracht aangeeft dat dat kan. De kleuters worden dus bij de deur van het lokaal afgezet. 
Met ‘wenkinderen’  wordt flexibel omgegaan, de ouder mag bijv. even mee de kring in.
De deur van de klas gaat om 08.30 uur dicht. De leerkracht begint met de kringactiviteit.
Ouders die te laat komen, gaan niet de klas binnen en zetten hun kind bij de deur van het lokaal af.
Ouders die regelmatig te laat komen, worden hier op aangesproken. 
Na school (14.45 uur  / woe.  12.30 uur) is er de mogelijkheid voor ouders om de leerkracht te spreken of een afspraak te maken.

UitGanGspUnt: de leerkraCHt is er ’s MorGens Voor de kinderen!
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onze sCHooltiJden: Groep 3 t/M 8

Ochtend: Middag: Totaal:

Maandag: 08.30 - 12.00 uur 12.45 – 14.45 uur 5,30 uur

Dinsdag: 08.30 - 12.00 uur 12.45 – 14.45 uur 5,30 uur

Woensdag: 08.30 - 12.30 uur 4,00 uur

Donderdag: 08.30 - 12.00 uur 12.45 – 14.45 uur 5,30 uur

Vrijdag: 08.30 - 12.00 uur 12.45 – 14.45 uur 5,30 uur

Voor de groepen 3 t/m 8 geldt een inlooptijd van 08.20 tot 08.30 uur. De kinderen gaan zelfstandig naar hun klaslokaal. Ouders mogen t/m groep 3 mee naar 
binnen om hun kind te brengen. Vanaf groep 4 kunnen de kinderen zelfstandig de school binnen komen. 
Vóór 08.30 uur is er geen toezicht op de speelplaats. De ochtendpauze is van 10.15-10.30 uur
Onze school werkt met een continurooster, wat betekent dat alle kinderen zowel tijdens de ochtendpauze als de middagpauze op school blijven. In de praktijk 
betekent dit dat de kinderen tijdens de middagpauze in de klas eten onder toezicht van de leerkracht. Vervolgens wordt de pauze buiten op de speelplaats 
ook onder leerkrachttoezicht voortgezet. Bij slecht weer blijven de kinderen binnen. Het overblijven binnen ons continurooster is gratis. 

enkele afspraken:
• Wij verwachten de kinderen op tijd op school, zodat we in het kader van effectieve leertijd ook ècht om 08.30 uur kunnen beginnen. Zo voorkomen we ook 
dat de groepen onnodig gestoord worden tijdens hun kring, instructie of naar de gym gaan.
• Ongeoorloofd verzuim en te laat komen wordt bijgehouden in onze verzuimregistratie. Bij ongeoorloofd verzuim of veelvuldig te laat komen ontvangt u een 
brief van school en/of wordt u uitgenodigd voor een gesprek op school. De school kan de leerplichtambtenaar / bureau VSV (voortijdig schoolverlaten) inscha-
kelen. 
• Indien uw kind de school niet kan bezoeken wegens ziekte of indien u met uw kind de huisarts bezoekt, geef dit dan voor 8.30 uur door aan de school. Maak 
afspraken met de huisarts, tandarts etc. zoveel mogelijk buiten schooltijd. 
• Geef dringende zaken zoals niet kunnen meedoen aan de gymles e.d. door aan de betreffende leerkracht vóór 8.30 uur.
Heeft u meer tijd nodig, maak dan een afspraak na schooltijd.
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nULLAnd eYGelsHoVen
GYMROOSTER NULLAND

Maandag Groep Op CV-maandagen van 
Diana Cr.:

Groep

09.00-10.00 7/8 09.00-10.00 7/8
10.00-11.00 3 10.00-11.00 3
11.00-12.00 4 11.00-12.00 4/5
13.00-13.45 5 13.30-14.30 5/6
13.45-14.30 6

MUZIEKROOSTER NULLAND

Dinsdag Groep
09.10-09.40 Groep 3
09.45-10.15 Groep 4
10.35-11.00 Groep 5
11.05-11.30 Groep 6
11.35-12.00 Groep 7/8

zWeMMen Groep 5/6: woensdag 10.30-11.15 uur

GYMROOSTER EYGESLHOVEN

Woensdag Groep
08.30-10.00 6/7a

3
10.00-10.45 4/5a

4/5b
10.45-12.15 7/8

MUZIEKROOSTER Eygelshoven

Maandag Groep
09.10-09.40 Groep 3
09.45-10.15 Groep 4a+4b
10.35-11.15 Groep 6/7
11.20-12.00 Groep 7/8

De kinderen dienen:
- tijdens de gymles en het zwemmen gepaste kleding te dragen;

- bij langdurig zwem- en/of gymverzuim een doktersverklaring te overleggen;
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Vakantierooster sCHoolJaar 2014-2015

Voor alle scholen van Onderwijsstichting MOVARE - dus ook voor onze school - geldt de vakantieregeling Zuid- en Midden-Limburg, zoals deze is opgesteld 
door de regionale Initiatiefgroep Vakantieregeling. Deze werkgroep streeft ernaar dat alle scholen in deze regio tegelijkertijd vakantie hebben.

Herfstvakantie:  maandag 20 oktober 2014 tot en met vrijdag 24 oktober 2014 
Kerstvakantie:   maandag 22 december 2014 tot en met vrijdag 2 januari 2015
Carnavalsvakantie:  maandag 16 februari tot en met vrijdag 20 februari 2015 
Paasmaandag:   maandag 6 april 2015 
Meivakantie:   maandag 27 april tot en met vrijdag 8 mei 2015 
Hemelvaart:   donderdag 14 mei en vrijdag 15 mei 2015 
Pinkstermaandag:  maandag 25 mei 2015  
Zomervakantie:  maandag 20 juli tot en met vrijdag 28 augustus 2015

Vrije (mid)dagen op obs De Schatkist:
Vrijdagmiddag voor de carnavalsvakantie: 13 februari 2015 (vanaf 12.00 uur vrij)
Dinsdag na Pinksteren:   26 mei 2015
Vrijdagmiddag voor de zomervakantie: 17 juli 2015 (vanaf 12.00 uur vrij)

Vrij i.v.m. studie(mid)dagen:
Studiedag:   woe. 01 oktober 2014
Studiedag:   woe. 14 januari 2015
Studiemiddag:   dins. 10-03-2015 (vanaf 12.00 uur vrij)
Studiedag:   woe. 01 april 2015
Studiemiddag:   dond. 28 mei 2015 (vanaf 12.00 uur vrij)
Studiedag:   woe. 01-07-2015
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HoofdlUis en HoofdlUisControle

Hoofdluis kan voorkomen in alle scholen. Maar ook bij sportclubs, verenigingen en andere plekken waar kinderen relatief dicht bij elkaar zijn.
Als school zijn wij, voor een groot deel, afhankelijk van ouders bij de bestrijding van de hoofdluis.
Regelmatig kinderen thuis controleren op hoofdluis en indien nodig de hoofdluisinfectie bestrijden is erg belangrijk.
Binnen de school hebben we preventieve maatregelen genomen ter voorkoming en tegengaan van hoofdluisbesmetting.
Deze komen in hoofdlijnen hierop neer:
* Een aantal ouders, de ‘luizenpluisouders’ controleert de kinderen meerdere keren per schooljaar, in principe na   elke vakantie. Wij hebben ieder schooljaar 
nieuwe ouders nodig. 
* Bij geconstateerde hoofdluis wordt u hierover ingelicht.
* Zowel u als school kan bij een hardnekkig luizenprobleem ondersteuning vragen van de schoolarts en GGD.

snoepen op sCHool

Al enkele jaren probeert onze school vat te krijgen op het snoepen op school. Meerdere malen is er onder andere via nieuwsbrieven gewezen op minder of 
niet snoepen, op gezonde traktaties, op verstandiger snoepen (groente en fruit). Ook in de vorm van projecten proberen wij het gezond gedrag van kinderen te 
bevorderen.
Wij vinden een snoepverbod binnen onze school te ver gaan. Liever blijven wij het gesprek over dit thema met kinderen en ouders voeren en hen verder 
informeren over alternatieve traktaties tijdens verjaardagen.
Kortom:
Het uitdelen van snoep geniet beslist niet onze voorkeur. Hiervoor zijn betere en gezondere vormen van trakteren mogelijk. Te denken valt dan aan appels, 
mandarijnen, tomaten, fruitspiesen, blokjes kaas enz.
Ons verzoek aan u luidt: als uw kind traktaties wil uitdelen, kies dan voor gezonde en verantwoorde traktaties. Geef uw kind geen snoepgoed mee naar school 
en vertel ook waarom.
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MediaprotoCol Voor leerlinGen

In elke klas en in de gemeenschapsruimte zijn computers voor de kinderen aanwezig. Er staan onderwijskundige programma’s ter beschikking voor de groepen 
1 t/m 8 en de computer wordt gebruikt als informatiebron (internet en e-mail). Ons bestuur Movare heeft een mediaprotocol opgesteld m.b.t. het gebruik van 
de computer en het internet en daar houden wij ons aan.

1. UitGanGspUnten
Kinderen maken gebruik van Internet & E-maildiensten. De school heeft de verantwoordelijkheid om kinderen hier ‘wegwijs’ in te maken. Kinderen dienen zich 
tevens aan de afspraken te houden over internetgebruik of het versturen van e-mail/ chatberichten.

2. afspraken
a. Kinderen gebruiken internet op school voornamelijk voor lesdoeleinden. Indien kinderen ‘vrij’ willen internetten, dient dit altijd in overleg met de leerkracht 
te gebeuren. Internet en e-mail op school is hoofdzakelijk bedoeld als ondersteuning van het leerproces.
b. Bij het bezoeken van internet wordt van de kinderen verwacht dat gemaakte afspraken nagekomen worden. Dit wil zeggen dat websites die geen verband 
houden met het leerproces, niet bezocht mogen worden zonder toestemming van de leerkracht.
Bij het bezoeken van internetpagina’s / chatprogramma’s of e-mail, wordt altijd in overleg met de leerkracht besloten of privacygevoelige informatie wordt 
gegeven (denk hierbij aan NAW gegevens).
c. De school biedt kinderen tevens de mogelijkheid om verschillende zaken te printen. Het maken van een afdruk gebeurt altijd in overleg met de leerkracht.
d. Het is niet toegestaan om bestanden te downloaden en/of te installeren op een computer van school.
2.1 sCHoolWebsite
Ouder(s) / Verzorger(s) dienen toestemming te geven of gegevens van hun zoon/dochter op de schoolwebsite gepubliceerd mag worden. Deze 
toestemmingsverklaring wordt door de school bewaard en direct toegepast bij wel/geen akkoord.
2.2 e-Mail / CHatten
Kinderen ontvangen een e-mailadres van school. Hiermee kunnen zij berichten versturen en chatten met andere leerlingen. De inhoud van deze berichten 
moeten te maken hebben met het leerproces. Indien kinderen zich misdragen bij het versturen van e-mail / chatberichten heeft de leerkracht de mogelijkheid 
om de toegang tot e-mail te blokkeren.
2.3 Mobiele telefoons / Mp3 spelers
Het gebruik van mobiele telefoons / mp3 spelers is op school niet toegestaan. Het is mogelijk om een mobiele telefoon / mp3 speler te gebruiken bij 
onderwijsprojecten. Hiervoor zal de leerkracht aangeven dat dit toegestaan is.            

Het volledige mediaprotocol is te bekijken via de website www.movare.nl → documenten → Live@Edu
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leerpliCHtinforMatie

Het doel van de leerplichtwet is dat kinderen en jongeren zo goed mogelijk worden toegerust met kennis en vaardigheden, die zij nodig hebben om een 
zelfstandige plek in de samenleving te verwerven. Een afgeronde schoolopleiding is daarvoor een eerste vereiste. 
De echte leerplicht begint op de eerste dag van de maand, die volgt op de maand dat een kind vijf jaar is geworden. 
Soms is een volledige schoolweek te lang voor jonge leerlingen. Ouders van een vijfjarige leerling mogen, in goed overleg met de schooldirecteur, hun kind 
maximaal vijf uur per week thuishouden. Mocht dit niet genoeg blijken te zijn, dan mag een directeur daar nog vijf extra uren vrijstelling per week bovenop 
doen. De mogelijkheid voor vrijstelling is uitsluitend bedoeld om overbelasting van de leerling te voorkomen. Zesjarige leerlingen moeten allemaal het volledige 
onderwijsprogramma volgen.

VRIJSTELLING VAN GEREGELD SCHOOLBEZOEK
In de leerplichtwet staat omschreven, wanneer een jongere de school niet kan/hoeft te bezoeken. Dit is het geval bij ziekte, schoolsluiting en de vervulling van 
plichten die voortvloeien uit godsdienst of levensovertuiging. Verder kent de leerplichtwet vrijstelling wegens andere gewichtige omstandigheden en zijn de 
regels voor extra vakantieverlof duidelijk geregeld.

OP VAKANTIE ONDER SCHOOLTIJD
Voor vakantie onder schooltijd kan alleen een uitzondering gemaakt worden als een kind tijdens de schoolvakanties niet op vakantie kan gaan door de specifieke 
aard van het beroep van de ouders. In dat geval mag de directeur eenmaal per schooljaar het kind vrij geven, zodat er toch een gezinsvakantie kan plaatshebben. 
Dit kan alleen als het  de enige gezinsvakantie in dat schooljaar betreft. Bij uw aanvraag moet een werkgeversverklaring worden gevoegd.
De verlofperiode mag niet in de eerste twee weken van het schooljaar vallen.

VERLOF IN GEVAL VAN ‘ANDERE GEWICHTIGE OMSTANDIGHEDEN’
Onder ‘andere gewichtige omstandigheden’ vallen situaties die buiten de wil van de ouders en/of de leerling liggen. Voor bepaalde omstandigheden kan vrij 
worden gevraagd. Hierbij moet gedacht worden aan een verhuizing van het gezin, het bijwonen van een huwelijk van bloed- of aanverwanten, ernstige ziekte 
van bloed- of aanverwanten, overlijden van bloed- of aanverwanten, viering van een jubileum bloed- of aanverwanten.
Aanvraagformulieren voor verlof zijn verkrijgbaar op school.

ONGEOORLOOFD VERZUIM
Verlof dat wordt opgenomen zonder toestemming van de directeur of de leerplichtambtenaar wordt gezien als ongeoorloofd schoolverzuim. De directeur is 
verplicht dit aan de leerplichtambtenaar te melden. 

Meer informatie over de leerplicht staat in de schoolgids en is te verkrijgen bij de leerplichtambtenaar van de gemeente via het bureau VSV en via de website 
www.vsv-parkstad.nl
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de oUderrAAd 
De ouderraad is een werkgroep bestaande uit actieve, betrokken ouders die bereid zijn om samen met het team schoolse activiteiten te organiseren. Indien 
ouders of verzorgers interesse hebben om te participeren binnen de ouderraad kunnen zij zich melden bij de voorzitter van de ouderraad.
Ongeveer een keer per maand is er een bijeenkomst, waarop allerlei schoolactiviteiten met elkaar worden gepland, georganiseerd en geëvalueerd. Bij deze 
openbare vergaderingen is een afgevaardigde van het lerarenteam aanwezig. De verschillende activiteiten worden in nauwe samenwerking met het team 
georganiseerd. 

oUderbiJdraGe
De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage, die aan ouders/verzorgers wordt gevraagd. De ouderbijdrage wordt geïnd en beheerd door de ouderraad. 
De ouderbijdrage is bedoeld voor extra uitgaven, die de school niet vergoed krijgt door de overheid. Voor activiteiten dus die door de Rijksoverheid niet als 
kernactiviteiten worden beschouwd, maar die door ons wel heel belangrijk worden gevonden.
Activiteiten die mede bekostigd worden uit deze ouderbijdrage zijn:
- vieringen rond Sinterklaas, Eindejaarsviering, Carnaval en Lenteviering en andere feestdagen, zoals de Koningsspelen
- het schooluitstapje en het schoolverlaterkamp
- een attentie bij een bijzondere gelegenheid
Omdat wij geen kinderen uitsluiten van activiteiten, gaan wij ervan uit dat ouders alles in het werk stellen om de vrijwillige ouderbijdrage te betalen. Mocht dit 
problemen opleveren, dan kan overleg plaatsvinden tussen ouders en ouderraad of directeur. Ouders die denken gebruik te kunnen maken van de bijzondere 
bijstand van de gemeente of stichting Leergeld, kunnen bij de penningmeester van de OR een kwitantie van de ouderbijdrage vragen.

de MedezeGGensCHapsraad
De medezeggenschapsraad (MR) is een wettelijk verplicht orgaan binnen elke school. De leden van MR adviseren en beslissen mee over een aantal belangrijke 
schoolzaken. Zij gaan te werk volgens de Wet op de Medezeggenschap.
In de medezeggenschapsraad zitten gekozen afgevaardigden van ouders en het team. De medezeggenschapsraad vergadert 1 x per 6-8 weken op een avond. 
De vergaderingen zijn openbaar. De directeur is regelmatig aanwezig tijdens een MR-vergadering. U kunt altijd vragen stellen aan MR-leden over zaken die u 
bezighouden m.b.t. onze school.
De samenstelling van de MR:
Het aantal leden wordt bepaald door het aantal leerlingen van de school. Onze MR mag uit 10 personen bestaan, waarvan 5 leden het personeel vertegenwoordigen 
en 5 leden de ouders.
De Medezeggenschapsraad houdt zich bezig met tal van zaken die van belang zijn voor of van invloed zijn op het onderwijs en de organisatie binnen de 
school. Ieder jaar biedt het bestuur en de directie van de school diverse plannen aan de MR aan, bijv. het schoolplan (voor 4 schooljaren), de schoolgids, het 
ondersteuningsplan, de schooltijden of een voorstel tot aanstelling van een nieuwe directeur. Dit soort plannen worden ter instemming of ter advies aan de MR 
voorgelegd. 
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elkaar inforMeren
Het is zowel voor ouders als voor de school van belang zo goed mogelijk geïnformeerd te zijn. Zeker daar waar het gaat om de ontwikkeling van het eigen kind, 
maar ook daar waar het gaat om andere zaken die betrekking hebben op onze school. Wij informeren elkaar d.m.v.:

De schoolgids
Jaarlijks wordt een actuele versie op de website van de school geplaatst. Indien u prijs stelt op een papieren versie, kunt u die op school vragen. 

De school kalender 
Denk hierbij aan: groepsindeling, groepsbezetting, vakantierooster, gymtijden, alle activiteiten, etc. Geef hem een opvallende plek in huis!

Nieuwsbrieven
We informeren u regelmatig over wat zich in school afspeelt. In de loop van dit schooljaar zullen we steeds meer gebruik gaan maken van e-mail.

Rapporten
3 keer per jaar voor de groepen 3 t/m 8.

Oudergesprekken
Op uitnodiging van de leerkracht of op verzoek van de ouders. Blijf niet lopen met vragen of zorgen!

Prikbord
Hierop vindt u allerlei nieuws o.a. vanuit de school, de ouderraad, de gemeente, de wijk en de regio.

Ouderavonden
Worden georganiseerd om informatie over het onderwijs en schoolse zaken te geven. Uw aanwezigheid vinden wij erg belangrijk en dus vanzelfsprekend!

VO-gesprekken
Gesprekken over de stap naar het voortgezet onderwijs voor groep 8.

Informatie schoolse activiteiten
Deze informatie kan locatieafhankelijk zijn, bijv. de vieringen. Ook hiervoor gaan we steeds meer e-mail gebruiken

Onze website: www.obsdeschatkist.nl
Bezoekt u eens onze site om o.a. een indruk van onze schoolse activiteiten te krijgen. U vindt er ook leuke foto’s van de diverse activiteiten.



jaarkalender



2014 - 2015 september

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag

01 02       03      04        05 06 07

08        
Juf Elly jarig

09 10 11       12     
Gerriette jarig

13 14        
Najaarsmarkt 
Eijgelshoven

15        
Meester Nico & 
meester Ronald 
jarig

16 17 18        
Diana v D jarig       

19 20 21           
BBQ Nulland

22 23        24 25 26 27 28

29 30      

notities
_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________





2014 - 2015 oktober

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag

29 30 01      
Kinderboekenw.  
STUDIEDAG 1
Hele dag vrij!

02 03 04 05

06      07         
08.30-09.30 
Koffieuurtje 1 
Eijgelshoven 

08 09         10 11 12

13 14        
08.30-09.30 
Koffieuurtje 1 
Nulland 

15 16 17 18 19

20
Herfstvakantie

21        22         23        
Juf Jet Jarig

24 25 26

27 28 29 30       31

notities

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________





2014 - 2015 november

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag

27 28 29 30 31 01 02

03 04        05 06 07 08 09

10 11 12 13 14 15 16

17 18            
Juf Aly jarig

19          
Juf Ellen jarig

20 21 22 23

24        
Rapport 1

25         26 27        
Juf Lizanne jarig

28 29 30

notities

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________





2014 - 2015 december

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag

01       
Oudergesprekken 

02      
Oudergesprekken

03       
Oudergesprekken

04      
Oudergesprekken

05         
Sinterklaas viering                 
Oudergesprekken

06 07

08 09 10 11        12 13 14

15 16 17 18       
Eindejaars 
viering

19       
Juf Lèneke jarig

20 21

22     
kerstvakantie

23 24 25 26 27 28

29 30 31

notities

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________





2014 - 2015 januari

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag

29
kerstvakantie

30 31 01 02 03 04

05               
Petra jarig

06 07 08               09 10 11

12 13 14          
Studiedag 2    

Hele dag vrij

15        
08.30 - 09.30 
Koffieuurtje 2 
Eijgelshoven

16 17 18

19 20 21 22           
08.30 - 09.30
Koffieuurtje 2 
Nulland

23 24 25

26 27        28 29      30 31

notities

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________





2014 - 2015 februari 

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag

26 27 28 29 30 31 01

02 03       04 05 06 07 08

09 10         
Juf Corina jarig

11 12       
Carnavalsviering 
Eijgelshoven

13        
Carnavalsviering 
Nulland          

MiddaG VriJ

14 15

16                
Carnavals         
vakantie

17 18 19        20 21 22

23        
Juf Majorie jarig

24          25 26         27 28

notities

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________





2014 - 2015 maart

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag

26 27 28 29 30 31 01

02 03 04       
08.30 - 09.30 
Koffie uurtje 3  
Eijgelshoven

05        06 07 08

09 10       
Studiemiddag 1

MiddaG VriJ

11       
08.30 - 09.30 
Koffie uurtje 3 
Nulland

12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23                
Rapport 2

24 25 26 27 28 29          
Juf Diana C  jarig

30        
Juf Brigitta jarig             
Rapport           
gesprekken

31        
Rapport           
gesprekken

notities

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________





2014 - 2015 april

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag

30 31 01       
Studiedag 3 

Hele dag vrij

02       
Schoolfotograaf 
Null & Eijg          
rapport gesprek-
ken

03       
Lenteviering        
rapport gesprek-
ken

04 05

06        
Paasmaandag   
vrij

07 08 09               10 11 12      

13 14        15 16 17       
Juf Gemma jarig

18 19

20              
Juf Annemie 
jarig

21          
Cito eind toets 
groep 8

22        
Cito eind toets   
groep 8

23       
Cito eind toets   
groep 8

24      
Koningsspelen

25 26

27         
Meivakantie

28 29 30

notities

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________





2014 - 2015 Mei

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag

27 28 29 30 01 02 03

04 05 06 07       
Juf Jessy jarig

08       
Juf Nadja jarig

09 10       
Moederdag

11 12        13 14       
Hemelvaart         
vrij

15       
Vrij                    
Meester Tijs 
jarig

16 17

18 19 20 21 22 23 24      

25        
Pinkster-
maandag                    
vrij

26                 
Vrij

27 28         
Studiemiddag 2               

MiddaG VriJ

29 30 31

notities

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________





2014 - 2015 juni

notities
____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag

01 02 03 04     05         
08.30 - 09.30 
Koffie uurtje 4 
Eijgelshoven

  

06 07

08 09 10 11       12      
08.30 - 09.30 
Koffieuurtje 4 
Nulland

13       
Juf Laura jarig

14

15 16       
Juf Marianne 
jarig

17       
Kamp groep 8

18        
Kamp groep 8

19       
Kamp groep 8

20 21         
Vaderdag

22 23         24               25         
Schooluitstapje

26          27 28

29 30           





2014 - 2015 juli 

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag

29 30 01       
Studiedag 4     

Hele dag vrij

02       
Juf Greta jarig

03 04 05

06 07 08 09 10 11 12

13 14 15 16 17             
Derde rapport

MiddaG VriJ

18 19

20       
zoMer
Vakantie

21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31

notities

_____________________________

_____________________________

_____________________________





2014 - 2015

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag

27 28 29 30 31 01 02

03 04 05 06 07 08 09

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

31
Start nieuwe 
schooljaar

notities

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

augustus 


