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Inleiding 
Aan het begin van een nieuw schooljaar verschijnt er ook altijd een nieuwe informatiegids. In deze 

gids staat veel praktische informatie zoals de schooltijden, e-mailadressen van leerkrachten, 

vakantieregeling etc. De informatiegids wordt in de eerste week van het nieuwe schooljaar op de 

website gezet en zonodig regelmatig geactualiseerd. 

De schoolgids is een belangrijke bron van informatie over het onderwijs op Obs de Vierambacht. 

Hierin informeren wij u over onze visie op het onderwijs, onze manier van werken, de zorg voor onze 

leerlingen, enzovoorts. Vanaf 1 september is de schoolgids 2022-2023 te downloaden via onze 

website www.obsdevierambacht.nl. Wilt u toch een gedrukt exemplaar van de schoolgids, dan is dat 

mogelijk. U kunt bij de administratie een schoolgids bestellen.  

Adresgegevens 
Obs De Vierambacht 

Locatie Nozemanstraat - Nozemanstraat 75, 3023TM Rotterdam 

Locatie De Jagerstraat - De Jagerstraat 22, 3022VP Rotterdam 

 

Postadres: Postbus 61050 

3002HB Rotterdam 

Algemeen telefoonnummer: 

010-4771883 

E-mail: 

directie@devierambacht.nl 

administratie@devierambacht.nl 

Website: 

www.devierambacht.nl 

Facebook en Instagram 
U kunt ons volgen op Facebook en Instagram. Hier zijn de laatste nieuwtjes te volgen. 

  

 

 

https://www.instagram.com/obsdevierambacht    OBS De Vierambacht - Startpagina | Facebook 

 
 

  

mailto:directie@devierambacht.nl
http://www.devierambacht.nl/
https://www.instagram.com/obsdevierambacht
https://www.facebook.com/devierambacht/
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E-mailadressen groepsleerkrachten 

 
Naam e-mailadres groep 

Mw. Daphne Ooijen d.ooyen@devierambacht.nl 1-2 paars 
Mw. Tessa Splunter t.vansplunter@devierambacht.nl 1-2 paars 

Mw. Noa Tanis n.tanis@devierambacht.nl 1-2 wit 

Mw. Cheverny Wijntuin c.wijntuin@devierambacht.nl 3 rood 
Dhr. Antal van 
Bennekum 

a.vanbennekum@ devierambacht.nl 4 oranje 

Mw. Quinty van Ree q.vanderree@devierambacht.nl 5 lila 
Mw. Astrid Soeleman a.soeleman@devierambacht.nl 6 kobalt 

Kamiel Arents k.arents@devierambacht.nl 6 kobalt 
Mw. Sabah Mehdaoui s.mehdaoui@devierambacht.nl 7 oker 

Mw. Wissam Achlioui w.achlioui@devierambacht.nl 1-2 geel(ma-di) 

Mw. Nursah Eryas n.eryas@devierambacht.nl 1-2 geel(wo-do-vr) 
Mw. Anilda Fortes a.fortes@devierambacht.nl 1-2 roze(ma-di-wo) 

Mw. Iris Versluis i.versluis@devierambacht.nl 1-2 roze(ma-di-do) 

Mw. Eveline de Wolff e.dewolff@devierambacht.nl 3 blauw((ma-do-vr) 

Mw. Floor Engel f.engel@devierambacht.nl 3 blauw(di-do) 

Mw. Marina Simicevic m.simicevic@devierambacht.nl 4-5 beige(ma-di) 
Mw. Sanne de Bruijn s.debruijn@devierambacht.nl 4-5 beige(di-wo-do-vr) 

Mw. Mariam el 
Ghaddioui 

m.elghaddioui@devierambacht.nl 6 bordeaux(ma-di-wo) 

Mw. Fatima el 
Hadouchi 

f.elhadouchi@devierambacht.nl 6 bordeaux((do-vr) 

Mw. Cathy van Delzen c.vandelzen@devierambacht.nl 7 fuchsia 

Mw. Lisette Hilgevoord l.hilgevoord@devierambacht.nl 8 violet(ma-di-wo) 
Dhr. Dave Hendriks d.hendriks@devierambacht.nl 8 violet(ma-do-vr) 

Dhr. Arthur Ooms a.ooms@devierambacht.nl 8 aqua 
Mw. Savanna Kramer s.kramer@devierambacht.nl 4 oranje(vr) 

 

Uw e-mail wordt uiterlijk op de eerstvolgende werkdag van het betreffende personeelslid 

beantwoord. Op hun werkdagen is het personeel ook telefonisch bereikbaar via het algemene 

telefoonnummer: 010-4771883 of via Parro. Graag buiten de lestijden bellen a.u.b.. 
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Schooltijden & Opvang 
Alle groepen gaan op maandag t/m vrijdag van 8.30 uur tot 14.00 uur naar school. De deur gaat 

open om 8.20 uur. In elk leerjaar wordt per schooljaar ongeveer 1000  lesuren gegeven. Hierdoor 

krijgen de kinderen gedurende acht jaar 8000 lesuren. De minimum vereiste tijd is 7520 uur. 

Na de lesdag zijn er 3 mogelijkheden: De kinderen gaan naar huis, naar de BSO of maken gebruik van 

Na schoolse activiteiten (NSA).  

Voorschoolse opvang (VSO) 

Opvang voor schooltijd kan aangevraagd worden bij Confetti, in het schoolgebouw aan de CP 

Tielstraat. Aan de VSO zijn kosten verbonden. Deze opvang kan afgenomen worden van 7:00 – 8:15 

uur, waarna de kinderen naar school worden gebracht. Het is belangrijk dat kinderen de dag rustig 

kunnen starten en een gezond ontbijt krijgen aangeboden. Onderwijl wordt er een verhaal 

voorgelezen en ze krijgen persoonlijke aandacht. Zo kunnen de kinderen met een gevulde maag, 

energiek aan de schooldag beginnen. Voor vragen over de VSO van Confetti kan er gemaild worden 

naar: confetti.nsa@gmail.com. 

Tussenschoolse opvang (TSO) 
Opvang tijdens de middagpauze is op onze school niet van toepassing, omdat de leerlingen met hun 
eigen leerkrachten lunchen. Hier zijn geen kosten aan verbonden. 

Buitenschoolse opvang (BSO) 
Opvang na schooltijd wordt geregeld in samenwerking met diverse aanbieders, in en buiten het 
schoolgebouw. Hier zijn kosten aan verbonden. Wij werken samen met verschillende organisaties 
voor de Naschoolse Opvang: 
 
- Hutspot 
- Humankind 
- Kiddoozz 
- De Bea Bende 
- Pinkeltjesland 
- Pico Bello 
- Roetsj 

 
Naschoolse activiteiten (14:00 – 15:15 uur) 
De naschoolse activiteiten worden georganiseerd door Bommes en Hutspot, onder de naam 
CONFETTI. De activiteiten worden aangeboden in 2 leeftijdsgroepen; 4 t/m 7 jaar en 7 t/m 
12 jaar. Rust en ontspanning staat centraal bij de eerste groep en daar zullen de activiteiten 
dan ook op afgestemd worden. Bij de tweede groep zal ook ontspanning belangrijk zijn maar 
zullen de activiteiten veel actiever worden aangeboden. Kinderen kiezen bij inschrijving voor 
een Stamactiviteit: creatief, sportief of combinatie. Daarin vormen de kinderen een vaste 
stamgroep, waarbij er verschillende activiteiten worden aangeboden. Voor vragen over 
de  naschoolse activiteiten (NSA) van Confetti kan er gemaild worden naar: 
confetti.nsa@gmail.com. 
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Vakantieopvang (8:00 – 18:30 uur) 
We bieden vanaf schooljaar 2022-2023 vakantieopvang aan op de CP Tielestraat op de maandag tot 
en met vrijdag. De reguliere activiteiten vervallen tijdens de vakantieopvang. Kinderen tot 7 jaar 
blijven veelal op of om de locatie om daar binnen thema’s te knutselen, bewegen en te spelen. 
Kinderen vanaf 7 jaar gaan tijdens de vakantieopvang regelmatig op stap. Een museumbezoek, een 
sportclinic, een speurtocht of speeltuinbezoek. Voor vragen over de  vakantieopvang van Hutspot 
kan er gemaild worden naar: hhutspot@gmail.com 

Groepsverdeling 2022-2023 

 

  

  

Locatie 
De Jagerstraat 

maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

 

Groep 1-2 geel 
Wissam* 

 
Wissam Nursah Nursah Nursah 

Groep 1-2 roze 
Anilda* 

 
Anilda 

  
Anilda Leontine 

  
Leontine 

 

Groep 3 
Eveline  

Iris 
Floor  
Iris 

Floor Eveline 
 Iris 

Eveline  
Floor 

Groep 4-5 
Marina 
Dilara 

Sanne 
Marina  

Sanne 
Dilara  

Sanne 
 

Sanne 
  

Groep 6 
Mariam 

 
Mariam 

 
Mariam 

 
Fatima 

 
Fatima 

Groep 7 
Cathy 

 
Cathy 

 
Cathy Cathy Cathy 

Groep 8 
Lisette 
Dave 

Lisette Lisette Dave Dave 

Groep 8 
Arthur 

 
Arthur Arthur Arthur 

 
Arthur 

Locatie 
Nozemanstraat 

maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

 

Groep 1-2 paars 
Daphne 

 
Daphne 

 
Tessa Tessa 

 
Daphne 

Groep 1-2 wit 
Noa Noa Noa Noa Noa 

 

Groep 3 
Cheverny 

 Sofia 
Cheverny 

 Sofia 
Cheverny 

 Sofia 
Cheverny 

 Sofia 
Cheverny 

Groep 4 
Antal Antal Antal Antal Savanna 

 

Groep 5 
Quinty Quinty Quinty Quinty Quinty 

Groep 6 
Astrid 
Kamiel 

Astrid 
 Kamiel 

Astrid Astrid 
 Kamiel 

Astrid  

Groep 7 
Sabah 

 
Sabah 

 
Sabah 

 
Sabah 

 
Sabah 
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Informatieavond 
Op dinsdag 13 september organiseren we onze jaarlijkse informatieavond voor groep 1/2 en op 

dinsdag 6 september voor groep 3 t/m 8. Elke leerkracht vertelt aan de ouders/verzorgers van 

zijn/haar leerlingen wat er dit schooljaar op het programma staat en op welke manier er gewerkt 

wordt. Voor een goede samenwerking tussen school, ouders en kind is het zeker van belang dat u 

aanwezig bent! 

Nieuwsbrief 
Via onze maandelijkse nieuwsbrief houden wij u op de hoogte van de actuele zaken. Deze 

nieuwsbrief verschijnt in principe op de eerste schoolmaandag van de maand en u ontvangt deze via 

Parro. Wilt u de nieuwsbrief ontvangen in uw mail, meldt u dan aan via deze link.  

Website 

Algemene informatie over onze school vindt u op onze website: www.devierambacht.nl. Via deze 

website kunt u tevens onze schoolgids downloaden. 

Parro 
Parro is een beveiligde Whatsapp behorend bij ons administratiesysteem en is bedoeld voor korte 

berichten in de communicatie tussen de leerkracht en de ouder(s) van die betreffende groep. Via de 

groepsleerkracht(en) van uw kind(eren) wordt u uitgenodigd om hieraan deel te nemen.  

U ontvangt via Parro niet alleen mededelingen, u kunt de leerkracht ook zelf een bericht sturen. Op 

vragen, die op de werkdag van de betreffende leerkracht tussen 8.00-16.30 uur worden gesteld, zal 

zo mogelijk dezelfde dag nog worden gereageerd. Lukt dit niet, dan krijgt u op de eerstvolgende 

werkdag van deze leerkracht antwoord.  

Ook kunt u de absentie van uw kind(eren) via Parro doorgeven. Als u deze mogelijkheid aanklikt, 

kunt u uit drie absentieredenen kiezen: afwezig vanwege ziekte, doktersbezoek (hieronder vallen 

ook tandarts, logopedist enz.), aanvraag bijzonder verlof. Uw melding komt direct bij de leerkracht 

binnen en wordt automatisch verwerkt in ons administratiesysteem. De betermelding kunt u 

vervolgens doen, door een berichtje naar de leerkracht te sturen. Een andere mogelijkheid binnen 

Parro is, dat de privacy voorkeuren bewerkt kunnen worden.  

Beide ouders en/of verzorgers kunnen individueel gekoppeld worden aan Parro. Mocht u daar in 

eerste instantie niet voor hebben gekozen, maar dit op een later tijdstip alsnog willen wijzigen, dan 

kunt u dit aan de leerkracht doorgeven. Elk van beide ouders heeft hiervoor een eigen e-mailadres 

nodig. 

 

 

  

https://devierambacht.us11.list-manage.com/subscribe?u=e645c4c573b7f4888b3ff8135&id=6d3cff0b2b
http://www.devierambacht.nl/
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Personeel en taken 

Functie Naam 

Directeur Stefan van der Weiden 

IB-er Mara Kok-Sey-Tjong 

  Leontine Blommers 

Stafmedewerker Reiner Riet 

Facilitair medewerker Ed van Erkelens 

  Wahieda Abdoelrahman 

 Henk van den Berg 

Administratie Sevim Suluki 

Ouderconsulenten Sevim Suluki 

  Farida Outmani 

LekkerFit! Tom Kalkman 

  Thijs Tromp 

Onderwijsassistent Yemen Kapli 

 Nursah Eryas 

 Anilda da Cruz -  Fortes 

 Savanna Kramer 

Werken/leren Dilara Yilmaz 

  

Procesbegeleider gepersonaliseerd onderwijs Mariam El Ghaddioui 

Begeleider meer begaafde leerlingen Margot Rombout 

 

Taken  

Bouwcoördinator 1-2-3 Wissam Achlioui 

  4-5 Marina Simicevic 

  6-7-8 Lisette Hilgevoord 

Specialisten Gedrag Lisette Hilgevoord 

    Daphne Ooyen 

  Taal Astrid Soeleman 

    Eveline Wolff 

 ICT Dave Hendriks 
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Vakantierooster 2022-2023 
Herfstvakantie   zaterdag 22 oktober t/m zondag 30 oktober 2022 

Kerstvakantie   zaterdag 24 december 2022 t/m zondag 8 januari 2023 

Voorjaarsvakantie  zaterdag 25 februari t/m zondag 05 maart 2023 

Paasvakantie   vrijdag 07 april t/m maandag 10 april 2023 

Meivakantie   vrijdag 22 april t/m zondag 7 mei 2023 

Hemelvaart   donderdag 18 mei t/m zondag 21 mei 2023 

Pinksteren   zaterdag 27 mei t/m maandag 29 mei 2023 

Zomervakantie   donderdag 06 juli t/m zondag 20 augustus 2023 

Studiedagen personeel (leerlingen vrij) 

28 september 

7 en 8 november 

23 december  

15 februari 

27 maart 

12 juni 

Afwijkende lestijden 

Vrijdag 21 oktober les tot 12.00 uur 

Vrijdag 24 februari les tot 12.00 uur 

Vrijdag 21 april les tot 12.00 uur 

Individuele Ontwikkelgesprekken (IOP’s) 
Vier keer per jaar, wordt een gesprek met u, uw kind en de leerkracht gepland. We bespreken met 

elkaar hoe uw kind zich ontwikkelt, welke extra hulp nodig is, maar ook waar de talenten en 

interesses van uw kind liggen. Uw kind maakt mede deze keuzes en voelt meer verantwoordelijkheid 

voor zijn leren(eigenaarschap).  

Bewegingsonderwijs groep 3 t/m 8 
Als school nemen we deel aan het programma LekkerFit! En LekkerFit! Kleuters. Eenmaal per jaar 

wordt, in het kader van "LekkerFit!” bij alle kinderen een fittest afgenomen. De lengte, het gewicht 

en de buikomvang van ieder kind wordt gemeten. Dit gebeurt alleen met toestemming van de  

ouder / verzorger. De gegevens worden opgeslagen in een database van LekkerFit! en zijn zichtbaar 

voor de vakleerkrachten en onze schooldiëtist. De uitslag van deze test ontvangt uw kind in het 

LekkerFit! rapport. 

Groep 1-2 heeft 2 x per week bewegingsonderwijs van de eigen leerkracht. In het speellokaal bieden 

we de kinderen gerichte activiteiten aan: bijvoorbeeld groot en klein materiaal voor het klimmen, 

klauteren, glijden, balspelen en spelletjes.  

Bij bewegingsonderwijs binnen gymmen de kinderen meestal in hun ondergoed en gymschoenen. 

Wilt u uw kind gymschoenen meegeven met klittenband of elastiek. Graag de naam van het kind aan 

de binnenkant van de schoen schrijven. Wilt u het aan- en uitkleden oefenen met uw kind zodat uw 

kind dit zoveel mogelijk zelf kan.  

Bij het buitenspelen krijgen de kinderen allerlei spelmateriaal waarmee ze naar eigen inzicht, 

behoefte en fantasie mogen spelen. 
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Groep 3 t/m 8 heeft 3 beweegmomenten in de week o.l.v. vakleerkrachten. Tijdens de lessen zal er 

veelal in groepen worden gewerkt waardoor de samenwerking en de bewegingsintensiteit 

toeneemt. Het dragen van gymkleding wordt dringend aangeraden. Het dragen van gymschoenen is 

uit hygiënisch oogpunt zeer gewenst. In verband met de veiligheid is het niet toegestaan om 

sieraden en horloges te dragen tijdens de gymles.   

 

Locatie De Jagerstraat 
 maandag donderdag  

08.30 - 09.15 uur 3 rood Cheverny + Sofia 4/5 DJ Sanne  

09.15 - 10.00 uur 3 blauw Eveline 3 blauw Eveline 

10.00 - 10.45 uur 6 bordeaux Mariam 6 bordeaux Fatima 

10.45 - 11.30 uur 6 bordeaux Mariam 7 fuchsia Cathy 

11.45 - 12.30 uur 7 fuchsia Cathy  

12.30 - 13.15 uur 7 fuchsia Cathy   

13.15 - 14.00 uur 4/5 DJ Marina + Dilara  

 
Locatie Nozemanstraat 
 dinsdag donderdag  vrijdag 
08.30 - 09.15 8 violet Lisette 8 aqua Arthur 3 blauw Eveline + Floor 

09.15 - 10.00 8 violet Lisette 8 aqua Arthur 6 kobalt Astrid 

10.00 - 10.45 7 oker Sabah 6 kobalt Astrid + 
Kamiel 

7 oker Belle 

10.45 - 11.30 7 oker Sabah 6 kobalt Astrid + 
Kamiel 

8 violet Dave 

11.45 - 12.30 3 rood Cheverny + 
Sofia 

3 rood Cheverny + 
Sofia 

8 aqua Arthur 
 

12.30 - 13.15 4 oranje Antal 4 oranje Antal  

13.15 - 14.00 5 lila Quinty 5 lila Quinty  
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Medezeggenschapsraad (mr@devierambacht.nl) 
MR- Ouders MR-Personeel 

Mark Driessen (voorzitter) Arthur Ooms 

Brigitta Rottman Daphne Ooyen 

Floris de Leeuw Dave Hendriks 

Ouderbijdrage 
Het schoolfonds wordt gebruikt om extra activiteiten voor uw kind te organiseren, zoals de 

Kinderboekenweek, sinterklaas, kerstviering, Suikerfeest, schoolreisjes en een bijdrage aan de 

kampweken. We vragen een vrijwillige bijdrage van € 67,00 voor het hele schooljaar. Mocht uw kind 

na 1-1-23 op school komen dan bedraagt de bijdrage de helft. Voor het betalen van deze vrijwillige 

ouderbijdrage ontvangt u in oktober een betaalverzoek, dat via IDEAL betaald kan worden. U kunt de 

ouderbijdrage ook in termijnen voldoen. Voor elke termijn ontvangt u automatisch via de mail een 

betaalverzoek.  

Ouderraad (or@devierambacht.nl) 
OR-ouders OR-personeel 

Ward Mouwen (voorzitter) Astrid Soeleman 

Priya Kathusing Mara Kok 

Aysien Zondervan Reiner Riet 

Rashida Zmizemtlidi   

Zeliha Kaya  

Ouderhulp 
De ouderbetrokkenheid vinden wij uiterst belangrijk. Wij staan open voor op- en aanmerkingen van 

onze ouders en willen alle ouders graag bij de school betrekken. Onze medewerkers 

ouderbetrokkenheid Sevim Suluki en Farida Outmani leiden de koffieochtenden (op de 

Nozemanstraat en de De Jagerstraat) en staan altijd klaar om de ouders met raad en daad bij te 

staan. Verder hebben zij een brugfunctie tussen de school, de voorzieningen in de wijk en de ouders. 

Contactouders 
De school heeft regelmatig extra hulp van ouders nodig. Iedere groep heeft een contactouder en die 

coördineert de ouderhulp, zodat zoveel mogelijk ouders aan de beurt komen om te helpen. Hulp 

hebben we nodig; bij bezoeken aan de kinderboerderij, museum, theater of dierentuin en bij de 

sportdagen. Als u zin hebt om als contactouder aan de slag te gaan, dan verzoeken we u contact met 

de groepsleerkracht op te nemen. 

Halen en brengen in groep 1/2 
De deur gaat om 8.20 uur open. De kinderen van 4 jaar mogen bij het lokaal gebracht worden. De 

andere kinderen komen zelfstandig naar binnen. Na schooltijd brengt de leerkracht de kinderen naar 

buiten. U moet uw kind zelf ophalen als uw kind naar de dokter of de tandarts moet. Dit in verband 

met de wettelijke aansprakelijkheid. Fietsen en steppen moeten buiten aan het hek worden 

vastgemaakt. Rolschaatsen en skateboards zijn in de gebouwen niet toegestaan. 
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Tussendoortje en lunch 
Wij vragen u met klem om uw kind(eren) op alle dagen van de week een stuk fruit of groente mee te 

geven voor het tussendoortje om 10.00 uur. De kinderen drinken er melk of water bij. Voor de lunch 

geeft u een gezonde boterham en iets te drinken mee. Voor ideeën kunt u kijken op 

www.voedingscentrum.nl  

Traktaties 
De leerlingen die hun verjaardag vieren op school mogen trakteren. We gaan voor gezonde 

traktaties. U kunt denken aan kaas, worst, fruit. De kinderen mogen de klassen rond. De juffen en 

meesters lusten hetzelfde als de kinderen. Bespreek vooraf af met de leerkracht wanneer uw kind 

wilt trakteren. 

Kamp groep 8 
De groepen 8 gaan op schoolkamp. De groepen 8 gaan in de week van 28 maart t/m 1 april 2022 op 

de fiets naar Oostvoorne. De bijdrage voor dit kamp wordt gedeeltelijk betaald uit het schoolfonds 

(30 euro) . De eigenbijdrage is  €10,00 per nacht. U ontvangt ter zijne tijd een betaalverzoek.  

Afscheid groep 8 
Het afscheid van de groepen 8 is elk jaar weer een hoogtepunt in de schoolloopbaan van de 

kinderen. Zij nemen dan afscheid van de meesters en de juffen en samen met de ouders wordt er 

een onvergetelijke avond georganiseerd. Deze avond wordt altijd gehouden in de laatste week van 

het schooljaar en bestaat uit de volgende onderdelen: een gezamenlijk eten; een groots optreden 

van de kinderen voor de ouders en leerkrachten. Zij tonen dan hun talenten; het officiële gedeelte 

met o.a. de uitreiking van de getuigschriften. De afscheidsavond is tevens de laatste dag van de 

groepen 8. 

Schoolreis 
Elk jaar organiseren wij de schoolreisjes van de groepen 1 t/m 7. De kosten voor de schoolreizen 

worden geheel vergoed uit de ouderbijdrage. 

Huiswerk 
Onder huiswerk verstaan we werk dat vanuit de school wordt 

meegegeven en thuis door kinderen wordt gemaakt. Huiswerk 

moet een positieve bijdrage hebben op de ontwikkeling van het 

kind. Huiswerk bevordert de zelfstandigheid en 

verantwoordelijkheid van kinderen. Huiswerk is een goed 

voorbereiding voor het voortgezet onderwijs. Huiswerk vergroot 

de betrokkenheid van ouders bij de school en bij het leren van 

hun kind. 

 

  

http://www.voedingscentrum.nl/
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Zwemmen 
Voor de groepen 4 en 5 is zwemmen een verplicht onderdeel van het lesprogramma. Aan 

het begin van het schooljaar krijgt uw kind een formulier mee, waarop u verklaart dat er 

geen medische bezwaren zijn voor deelname aan het schoolzwemmen. De zwemlessen 

worden door de gemeente Rotterdam verzorgd en betaald. De lessen zijn bedoeld om de 

aangeleerde zwemvaardigheden aan te scherpen. De zwemlessen worden gegeven in 

zwembad Oostervant. 

 22-9-22 t/m 24-2-22 06-03-23 t/m 05-07-23 

09.00 – 10.00 uur Groep 5 lila + groep 5 Beige Groep 4 oranje 
10.00 – 11.00 uur  Groep 4 Beige 

 

IPad en mobiele telefoon 
De kinderen van groep 3 t/m 8 hebben een IPad tot hun beschikking om op school mee te 

werken. Het gebruik van mobiele telefoons of smartphones is binnen de school en op het 

schoolplein onder de lesgebonden tijd niet toegestaan. Het meenemen van dergelijke 

apparatuur gebeurt op eigen risico. De school is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of 

beschadiging. 

Fietsen en steppen 
Het kan zijn dat uw kind op de fiets naar school komt. De school is niet aansprakelijk voor 

eventuele diefstal, schade etc. De school heeft geen fietsenstalling. Fietsen en steppen 

moeten buiten worden vastgezet en mogen niet in de schoolgebouwen. 

Hoofdluis 
Ieder schooljaar krijgen veel kinderen hoofdluis. Dit heeft niets met hygiëne te maken. Voor 

ouders en kind is het erg vervelend. Iedere luizencontrole vindt kort na elke schoolvakantie 

plaats door een groepje ouders, Alle kinderen worden gecontroleerd op hoofdluis en neten. 

Zijn er luizen of neten (luizeneitjes) gevonden, dan informeert de leerkracht via PARRO alle 

ouders van de klas. Ook vraagt de juf of meester aan de ouders van het kind met luis of 

neten om direct te beginnen met de anti-luisbehandeling. Op de website van de overheid 

(RIVM) (www.rivm.nl/Onderwerpen/H/Hoofdluis) leest u wat je kunt doen als je kind 

hoofdluis of neten heeft.  

‘Luizenouder’ worden? Extra handen zijn altijd welkom bij de luizencontrole! Wil je 

meehelpen? Neem dan via administratie@devierambacht.nl contact op met de 

‘luizencoördinator’. 
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Huisdieren 
Het is niet toegestaan om huisdieren mee naar school te nemen. 

Feesten 
U wordt van de feesten op de hoogte gehouden via PARRO. Kinderboekenweek, 

Sinterklaasfeest, Kerstviering, Koningsspelen, Suikerfeest. 

Fotograaf 
De schoolfotograaf neemt jaarlijks een individuele foto en een groepsfoto. U bent niet 

verplicht de foto’s te kopen. In de jaarplanning op de website en Parro kunt u zien op welke 

dag de fotograaf komt. 

Roken  

Wij zijn een rookvrije school. Dit houdt in, dat er in het hele gebouw en op het schoolplein niet 

gerookt mag worden. 

Afwezigheid melden  
Als uw kind ziek is of om een andere reden niet naar school kan, moet u ons daarvan bij voorkeur via 

Parro op de hoogte stellen. We ontvangen ook graag een betermelding, waardoor het zowel voor u 

als voor ons duidelijk is dat uw kind de school weer bezoekt. Geeft u uw ziek- of betermelding 

telefonisch door, dan stellen we het op prijs als u niet onder maar vóór schooltijd belt. 

Verlof 
Extra verlof is aan te vragen middels het formulier in Parro of de website. Verlof kan slechts voor een 

beperkt aantal redenen gegeven worden:  

• Als de leerling vanwege de specifieke aard van het beroep van één van de ouders slechts buiten de 

schoolvakanties met hen op vakantie kan gaan en het de enige gezinsvakantie van dat jaar betreft. 

(Dit mag niet in de eerste twee weken van het nieuwe schooljaar.)  

• Wegens familieomstandigheden: huwelijk, overlijden of jubilea van familieleden.  

• verhuizing.  

• gezinsuitbreiding.  

• medische of sociale redenen.  

De directeur toetst de aanvraag aan de leerplichtwet en zal de ouder(s) daarvan berichten. Indien er 

sprake is van ongeoorloofd schoolverzuim is de directeur verplicht de leerplichtambtenaar op de 

hoogte te stellen. Dit gebeurt middels een verzuimmelding binnen het administratiesysteem van 

Parnassys. Binnen De Vierambacht wordt ook het te laat komen op dezelfde wijze geregistreerd. 

Voor periodes langer dan 10 dagen beslist de leerplichtambtenaar van de gemeente.  
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Contactgegevens externen 
Schoolbestuur 

Stichting BOOR 

Postbus 23058 

T 010-2540800 

info@stichtingboor.nl 

Onderwijsinspectie 

www.onderwijsinspectie.nl  

Vragen over onderwijs: 088-6696060  

Klachtenmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek 

geweld: Meldpunt vertrouwensinspecteurs 0900 - 1113111 (lokaal tarief) 

 

School Maatschappelijk Werk 

Mariette Natrop 

010-4771883 

 

CJG: Website: www.cjgdelfshaven.nl 

PPO Rotterdam: info@pporotterdam.nl 
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