Willemstad, september 2022
Beste ouders, leerlingen en belangstellenden van De Singel.
Dit is de schoolkalender van schooljaar 2022-2023. Deze schoolkalender vormt samen met de schoolgids één
geheel. De kalender geeft u belangrijke data in het schooljaar aangevuld met handige algemene informatie.
Meer informatie nodig? Neem een kijkje op onze website desingel.dewaarden.nl
Onze website bevat actuele informatie en documenten zoals de digitale schoolgids en het formulier
verlofaanvraag.
Met vriendelijke groet,
Het team van “De Singel”
Singel 1 I 4797 BJ, Willemstad
T: 0168-472589
I: info.singel@dewaarden.nl

De schooltijden
Groep 1 t/m 8:
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag:
Gehele dag:
08.30-14.30 uur
Woensdag:
8.30-12.15 uur groep 1 t/m 8
Groep 1 is op vrijdag de hele dag vrij!
Groep 2 is op vrijdagmiddag vrij!
De kinderen van groep 1-2 worden om 14.30 uur naar het hek bij de brug gebracht.
Inloop
We beginnen elke dag met een inlooptijd. Vanaf 8.20 uur gaan de deuren open en mogen de kinderen naar
binnen. We hanteren de volgende afspraken:
 Groep 1-2: ouders nemen afscheid van hun kind bij de klasdeur.
 Groep 2-3: t/m de herfstvakantie nemen de ouders afscheid bij de klasdeur, na de herfstvakantie
nemen de ouders op het plein afscheid van hun kind en gaat het kind zelfstandig naar binnen.
 Groep 4 t/m 8: ouders nemen op het plein afscheid van hun kind en het kind gaat zelfstandig naar
binnen.
Vakantierooster
Waardendag: woensdag 5 oktober 2022
Herfstvakantie: 24 t/m 28 oktober 2022
Kerstvakantie: 26 december t/m 6 januari 2023
Voorjaarsvakantie: 20 februari t/m 24 februari 2023
Goede Vrijdag + 2e Paasdag: 7 & 10 april 2023
Meivakantie: 24 april t/m 5 mei 2023
Hemelvaart: 18 + 19 mei 2023
2e Pinksterdag: 29 mei 2023
Zomervakantie: 17 juli t/m 25 augustus 2023
De studiedagen staan in de kalender vermeld. Op deze dagen zijn alle kinderen vrij.
Vrije vrijdag middagen: 23 december, 17 februari, 21 april en 14 juli.
Alle groepen zijn deze dagen om 12 uur uit!
Wij verzoeken u vriendelijk, maar dringend uw vakanties binnen de schoolvakanties op te nemen. Een geregeld
verloop van het schooljaar is voor uw kind erg belangrijk.

Verlofaanvragen
In de schoolgids en op de schoolwebsite staan duidelijk de criteria en procedures vermeld, waaraan een
aanvraag voor extra verlof dient te voldoen. Op de website is een verlofaanvraagformulier te vinden.
De directie is met handen en voeten gebonden aan de wettelijke verlof criteria en kan/mag daarbij geen
uitzonderingen maken. De directie is verplicht ongeoorloofd verlof te melden bij de leerplichtambtenaar. Voor
verlofaanvragen hanteert de directeur de wet- en regelgeving vanuit de overheid. Slechts in enkele gevallen kan
een uitzondering hierop gemaakt worden. Verlofaanvragen dienen uiterlijk 4 weken voor het op te nemen
verlof ingediend te worden.
De Medezeggenschapsraad
De Medezeggenschapsraad van De Singel bestaat uit 4 leden. In de M.R. zit een afvaardiging van de ouders en
van het team. De directeur is op uitnodiging aanwezig.
De MR geeft de directie gevraagd en ongevraagd advies over schoolse aangelegenheden over o.a. financiën,
veiligheid, formatie, plannen en vernieuwingen.
Oudergeleding
Nadia van Meer

Anja Lenderink
Personeelsgeleding
Dianne Leijten
Helma Kannekens
De Ouderraad
De Ouderraad (OR) is binnen onze school bij heel veel organisatorische zaken actief, bijvoorbeeld bij Sinterklaas,
Kerst, Pasen, afscheid groep 8, zomerfeest, juffendag, Koningsdag, avondvierdaagse. Kortom: een groep ouders,
die door hun inzet veel werk uit handen nemen van de leerkrachten en daardoor veel extra’s mogelijk maken
voor de leerlingen.
Voor elke leerling wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd om deze activiteiten te bekostigen. Zonder deze
bijdrage is het voor de OR niet mogelijk de activiteiten te financieren. Tevens vragen wij u om een bijdrage voor
het schoolreisje voor de groepen 1 t/m 7 en voor het kamp van groep 8.
Voor grote aanschaffen, zoals bv. nieuwe speeltoestellen, wordt gebruik gemaakt van de opbrengst van het
inzamelen van oud papier of van iets extra’s, zoals een fancy fair.
In onderstaande tabel kunt u zien welk bedrag u per kind in totaal dient te betalen dit schooljaar. De vrijwillige
ouderbijdrage wordt geïnd met gebruik van Schoolkassa. U ontvangt aan het begin van het schooljaar via Parro
een betaallink. Hiermee betaalt u handig en snel de vrijwillige ouderbijdrage en de schoolreis.

Groep
1
2
3
4
5
6
7
8

Ouderbijdrage
(vrijwillig)
€ 20,€ 20,€ 20,€ 20,€ 20,€ 20,€ 20,€ 20,-

Sinterklaasfeest
€ 5,€ 5,€ 5,€ 5,-

Schoolreis/
kamp
€ 30,€ 30,€ 30,€ 30,€ 30,€ 30,€ 30,€ 85,-

Totaal
per kind
€ 55,€ 55,€ 55,€ 55,€ 50,€ 50,€ 50,€ 105,-

Gymlessen
De kleuters gymmen regelmatig in het speellokaal in het schoolgebouw. Wij vragen u vriendelijk of u aan het
begin van het schooljaar uw kind gymschoenen meegeeft. Het liefst gymschoenen (met klittenband) voorzien
van een naam. De schoenen blijven het hele jaar op school in een gymtas.
De andere groepen krijgen gymles van onze vakleerkracht juf Sharon. Zij gymmen op dinsdag en vrijdag in de
gemeentegymzaal aan de Kerkring te Willemstad. Geeft u uw kind op deze dagen gymkleding en stevige
gymschoenen (zonder zwarte zool) mee?
Als uw kind niet mee kan doen met de gymnastiekles, geeft u dit dan door aan de leerkracht.
Eten en drinken
In alle groepen is er in de ochtend gelegenheid om wat te drinken en te eten. Geeft u uw kind bij voorkeur
drinken mee in een beker. Op woensdag is het fruitdag en zijn koekjes niet toegestaan.
Verjaardagen
Wanneer uw kind jarig is mag het op school uiteraard trakteren. Gezonde traktaties blijven onze voorkeur
hebben. Het is de bedoeling de kinderen geen dure traktaties mee te geven.
Een kleine traktatie voldoet meer dan een grote. Laat het niet uit de hand lopen.
We willen ook vragen of u geen traktaties mee wil geven die nog door de leerkracht moeten worden klaar
gemaakt of gesneden worden. Uw kind mag met twee klasgenoten de klassen rond. Zo kunnen de juffen de
jarige feliciteren. Het is niet de bedoeling dat er traktaties worden uitgedeeld aan kinderen uit andere groepen.
Het uitdelen van uitnodigingen voor verjaardagspartijtjes vindt niet plaats in de klas, maar na schooltijd. Dit om
teleurstelling bij andere kinderen te voorkomen.
De verjaardagen van alle leerkrachten vieren we op woensdagmorgen 16 maart.
Aantal leerlingen per groep;
Groep 1-2:
start met 19 kinderen
Groep 2-3:
22 kinderen
Groep 4-5:
27 kinderen
Groep 6:
16 kinderen
Groep 7:
16 kinderen
Groep 8:
15 kinderen
Communicatie
Naast de schoolkalender en de schoolgids kent onze school ook de maandelijkse nieuwsbrief, die tevens op de
website is terug te vinden. Onze digitale nieuwsbrief verschijnt aan het begin van elke maand. Vanaf dit
schooljaar zult u in de nieuwsbrief de algemene informatie vinden. De groepsinformatie wordt alleen nog via
Parro gedeeld. In de bijlage kunt u de kalender voor het hele schooljaar vinden. Natuurlijk kan het gebeuren dat
er nog een extra activiteit bijkomt, bijvoorbeeld de schoolfotograaf. Dit zal dan tijdig via Parro gecommuniceerd
worden en in de nieuwsbrief geplaatst worden, onder het bekende kopje agenda.
Houd ook onze website in de gaten: desingel.dewaarden.nl

Overblijven op de Singel
Vanaf januari 2021 zijn we overgegaan op een continurooster. Dat betekent dat de kinderen van 8.30 tot 14.30
uur les hebben met een onderbreking van 30 minuten lunchtijd. De kinderen eten in de klas hun meegebrachte
lunch op en aansluitend gaan ze, onder begeleiding van overblijfouders, buiten spelen.
De overstap naar het continurooster is gemaakt op nadrukkelijke wens van de ouders. Om dit mogelijk te maken
is een vrijwillige overblijfbijdrage noodzakelijk om de overblijfouders te kunnen betalen. Er zal per jaar €45,- per
kind gevraagd worden als tegemoetkoming in de kosten. U kunt uw vrijwillige overblijfbijdrage voldoen middels
een handige betaallink van Schoolkassa. Deze krijgt u aan het begin van het schooljaar toegestuurd via Parro.

Ouder contactmomenten
Informatieavond
Op 20 september houden wij een informatieavond. De kinderen laten dan hun nieuwe klas zien en de
leerkracht(en) informeren u over de lesstof komend schooljaar. Aansluitend kunt u zich laten informeren over
de schoolontwikkeling coöperatief leren bij kinderen.
Startgesprekken
In de tweede schoolweek is het eerste gesprek gepland. U krijgt dan de mogelijkheid om te vertellen over uw
kind. Leidraad tijdens dit gesprek is de door u vooraf ingevulde gespreksvragenlijst. Sterke punten van de
leerling, maar ook lopende afspraken worden op die manier benoemd en dat schept duidelijkheid wat betreft
de verwachting van ouders naar school en van school naar de ouders. Het gesprek zal ongeveer 10 minuten in
beslag nemen en wordt in overleg met de leerkracht(en) en ouder(s) gepland. De startgesprekken en de 10
minuten gesprekken zijn maar op één middag/avond gepland. De data staan in deze kalender. De leerlingen
vanaf groep 4-5 mogen bij de gesprekken aanwezig zijn.
Inloopmomenten
We organiseren dit schooljaar weer inloopmomenten voor u als ouder. Deze zijn woensdagmorgen 9 november
en vrijdagmiddag 11 november gepland. U mag dan een half uurtje in de klas van uw kind kijken. De kinderen
vertellen waar ze mee bezig zijn en laten u de klas zien.
Oudercontactmoment
Eind november is er een oudercontact moment. Dit kan op verzoek van de leerkracht of op uw eigen verzoek
zijn. Echter bij deze gesprekken is alleen de leerkracht van 15.00 -18.00 uur aanwezig die op die dag werkzaam is
in de groep.
10-minutengesprekken
Na de Cito-toetsen in januari en juni krijgen de kinderen hun rapport mee naar huis. Aansluitend zijn er de 10
minutengesprekken. De leerkracht(en) lichten dan de toetsen en het rapport toe. De leerlingen vanaf groep 4-5
mogen bij dit gesprek aanwezig zijn.
De kinderen krijgen twee keer een rapport mee: in februari en in juli.
Bijna 4 jaar
De leerkracht van uw kind neemt contact met u op om een afspraak te maken voor uw kind start op school. In
overleg worden dan ook de 8 dagdelen gepland om uw kind te laten wennen op school. Wordt uw kind in juli of
augustus 4 jaar, dan start uw kind na de zomervakantie. Het is nl. niet raadzaam om uw kind 14 dagen voor de
grote vakantie mee te laten draaien i.v.m. de vele activiteiten.

Contact gegevens:
School:
Bezoekadres

Postadres

Singel 1
4797 BJ Willemstad
0168-472589
info.singel@dewaarden.nl
Postbus 181
4760 AD Zevenbergen

Kantoor in Zevenbergen:
Stichting “De Waarden”
Bezoekadres:
Postadres:

Directie
Loeky Wijling

Andere teamleden
Pauline van Bohemen
Judith de Bruin
Marita Buil
Femke Franken
Dita den Hollander
Helma Kannekens
Annemieke Koert
Marinka de Ridder
Janiek Verschure
Francien Vos
Renée Seton
Dianne Leijten
Cora Baan
Roeland Hendrikx
Demi van Roon

0168-404502
Kristallaan 1 (2e verdieping)
4761 ZC Zevenbergen
Postbus 119
4760 AC Zevenbergen

directeur (aanwezig op maandag en donderdag)
l.wijling@dewaarden.nl

p.v.bohemen@dewaarden.nl
j.d.bruin@dewaarden.nl
m.buil@dewaarden.nl
f.franken@dewaarden.nl
d.hollander@dewaarden.nl
h.kannekens@dewaarden.nl
a.koert@dewaarden.nl
m.d.ridder@dewaarden.nl
j.verschure@dewaarden.nl
f.maris@dewaarden.nl
r.seton@dewaarden.nl
d.leijten@dewaarden.nl
c.baan@dewaarden.nl
r.hendrikx@dewaarden.nl
d.v.roon@dewaarden.nl

Groepsbezetting
Groep 1-2:
Dita den Hollander en Renée Seton
Groep 2-3:
Pauline van Bohemen en Femke Franken
Groep 4-5:
Cora Baan, Dianne Leijten en Demi van Roon
Groep 6:
Janiek Verschure
Groep 7:
Marinka de Ridder en Helma Kannekens
Groep 8:
Annemieke Koert en Marita Buil
Intern begeleider: Francien Vos en Roeland Hendrikx
Vakleerkracht handvaardigheid: Judith de Bruijn
Vakleerkracht gym: Sharon Franken
Onderhoud school: Andries en Tiny de Vos

Vertrouwenspersoon:
Pauline van Bohemen
Jerry van Ulden

0168-478925
0168-476575
jvulden@gmail.com

Tenslotte
Ook buiten rapportavonden, informatieavonden en ouderavonden kan het nuttig zijn contact op te nemen met
school. Er kan dan altijd een afspraak gemaakt worden na schooltijd. Korte vragen of mededelingen kunnen via
de mail of Parro verstuurd worden naar de leerkracht van uw kind.
Mocht u uw kind ziek willen melden, belt u dan tussen 8.00 uur en 8.20 uur naar school. Ziekmelden is
uitsluitend per telefoon mogelijk, ziekenhuis- of tandartsbezoek kan uiteraard tijdig per mail of Parro direct aan
de leerkracht gericht worden. Bij afwezigheid van uw kind zonder afmelding, zal uiterlijk ‘s ochtends 9.00 uur of
’s middags 13.30 uur contact opgenomen worden met de ouder van de betreffende leerling.
Mocht u vragen hebben, dan kunt u altijd contact opnemen met één van de leerkrachten of met Loeky Wijling.

