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Deze kalender bestaat uit twee delen: de informatiegids en de jaarkalender. Handig om thuis op te hangen. 
Op onze website vindt u de uitgebreide schoolgids: www.kcheidepark.nl. 
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Kindcentrum Heidepark; even voorstellen 
 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 
 
Hierbij ontvangt u de jaarkalender 2022-2023 van Kindcentrum Heidepark.  
In deze kalender staan alle belangrijke data, voor zover momenteel bekend, voor het komende schooljaar. 
Tevens treft u in woord en beeld belangrijke informatie aan over onze school over o.a. 
 

• onze visie 
• de regels en afspraken  
• informatie over de groepen 
• de schoolactiviteiten  
• Partou: peuteropvang en buitenschoolse opvang 
  
Meer informatie kunt u vinden in de schoolgids die op onze website staat. 
 
 
Naast deze jaarkalender houden we u via de nieuwsbrieven op de hoogte.  
 
Met vriendelijke groet, 
namens het team 
 
 

Kindcentrum Heidepark 
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De Visie van de school 

Waar staan en gaan wij voor? 

Wij bereiden kinderen voor op hun toekomst. Op ónze toekomst. Van voorschoolse opvang tot het einde van 
groep 8: Partou en de Heidepark doen het samen. Met elkaar, met onze leerlingen en ouders, maar ook zeker 
met onze omgeving. Want een brede ontwikkeling vraagt om een brede blik. Met veel activiteiten om zelf te 
ervaren, ruimte om te ontdekken en oplossingen te zoeken. Zo leren onze kinderen, spelenderwijs, binnen én 
buiten de school. 

Waar geloven wij in? 

Aandacht voor elkaar en een duidelijke, veilige structuur vormen het fundament van onze school. Samen zorgen 
wij voor die fijne omgeving waar kinderen zich ontwikkelen en ervaren wie ze zijn, wat ze kunnen en waar hun 
interesses liggen. We geven ze veel kennis en vaardigheden mee, als onmisbare basis op hun ontdekkingstocht. 
Nieuwe kennis maakt nieuwsgierig, leidt tot nieuwe vragen en zo verbreden we de horizon steeds iets verder. Zo 
ontdekken we samen met onze kinderen de toekomst. De volgende kernwaarden vormen daarbij onze leidraad: 

· Sociale veiligheid 

· Aandacht  

· Mogelijkheden 

· Eigenaarschap 

· Nieuwsgierig 

 

WE VINDEN HET BELANGRIJK DAT ONZE KINDEREN MET PLEZIER NAAR SCHOOL GAAN, WANT KINDEREN DIE 

MET PLEZIER NAAR SCHOOL GAAN KOMEN BETER TOT LEREN! 
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Schoolafspraken 
 

Het begin van de schooldag:                                                                                                                                       

Kinderen die in de buurt van de school wonen, gaan lopend naar school als ze geen gym hebben. Dit i.v.m. de 
beperkte fietsenstalling en parkeerruimte.  

• De kinderen mogen om 8.20 uur binnenkomen. Tassen en jassen worden aan de kapstok gehangen.  

• Om 8.25 uur gaan alle kinderen naar hun eigen klas.  

• De lessen beginnen om 8.30 uur.  
 

Eten en drinken in de pauze:  
Alle kinderen nemen voor in de ochtendpauze iets te eten en/of te drinken mee. We stimuleren de leerlingen 
om groente of fruit mee naar school te nemen als tussendoortje. Voor de middagpauze nemen de kinderen een 
lunchpakket mee. De overblijfbekers worden in de koelkast gezet, zodat het drinken lekker fris blijft. In verband 
met de hoeveelheid afval vinden wij het prettig dat het drinken in bekers in plaats van in pakjes wordt 
meegenomen.  
 
Foto’s en video-opnames:  
Jaarlijks wordt u erop geattendeerd dat u de toestemming voor het gebruik van 
beeldmateriaal en het verspreiden van NAW gegevens aan klasgenoten kunt 
wijzigen.  
 
Noodtelefoonlijst:  
Soms kan het nodig zijn dat wij u tijdens de schooluren willen bereiken. Aan het 
begin van het schooljaar stellen wij per groep een noodtelefoonlijst samen. Om 
de lijst zo actueel mogelijk te houden, vragen wij u om bij verandering van de 
gegevens dit aan ons door te geven.  
 
Ouderportaal: 
Het ouderportaal van ParnasSys geeft ouders inzage in de gegevens die de school van de leerlingen heeft 
vastgelegd. Hierbij gaat het niet alleen om de administratieve gegevens, maar ook om de CITO resultaten en de 
gespreksverslagen. Ouders krijgen via de school een inlogcode. 
 
Parro: Leerkrachten houden u d.m.v. foto’s en korte stukjes tekst via de Parro app op de hoogte van de 
activiteiten binnen de groep. Via de Parro app zijn er korte lijntjes met de leerkracht mogelijk. 
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Toezicht op het schoolplein:  
De leerkrachten gaan tijdens de ochtendpauze met de kinderen mee naar buiten om toezicht te houden op het 
spel. In de middagpauze is er toezicht door overblijfouders en/of een teamlid.  
 
Verjaardagen:  
De leerlingen mogen op hun verjaardag op school trakteren. Ze doen dit in hun eigen klas. Eén keer per jaar 
vieren de leerkrachten hun verjaardag op school. Wanneer uw kind zelf een verjaardagsfeestje organiseert, 
vragen wij u om de uitnodigingen buiten school om uit te delen.  
 
Medicijngebruik:  
Mocht uw kind onder schooltijd medicatie moeten innemen, dan verzoeken wij u een formulier in te vullen en 
contact op te nemen met de leerkracht van uw kind.  
 
Hoofdluis:  
Op veel scholen is hoofdluis een terugkerend probleem. Wij willen de overlast van hoofdluis zoveel mogelijk 
voorkomen. Alle kinderen maken gebruik van luizencapes. De kinderen worden na elke vakantie door een vast 
team van hulpouders gecontroleerd. Bij het aantreffen van luizen of neten wordt u hierover geïnformeerd. Van 
u wordt verwacht dat u uw kind daarna direct behandelt. Groepen waarin luizen en/of neten zijn aangetroffen, 
worden na twee weken opnieuw gecontroleerd. Mocht u bij uw kind zelf hoofdluis constateren laat ons dit dan 
direct weten, zodat wij de andere ouders van de groep kunnen informeren. 
 
 
 

 

KINDEREN KUNNEN GEBRUIK MAKEN VAN DE VELE 

MOGELIJKHEDEN IN EN OM DE SCHOOL. HET MAAKT LEREN 

VOOR DE KINDEREN MOOIER, BIJZONDER EN UITDAGENDER. 
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Vanuit onze methode Leefstijl hanteren we de volgende afspraken:  

Leefstijl is een programma dat kinderen helpt om hun sociaal-emotionele vaardigheden te ontwikkelen. Dan gaat 
het onder andere om de volgende vaardigheden: samen spelen, samenwerken, praten, luisteren, rekening 
houden met elkaar, zelfvertrouwen opdoen, gevoelens uiten, omgaan met verschillen, conflicten oplossen en 
omgaan met groepsdruk. Deze methode werkt met 6 centrale thema’s waarbinnen onze regels en afspraken 
vallen. Wij hanteren 12 basisregels door de hele school heen, elke maand wordt een van deze regels centraal 
behandeld.  

De zes centrale thema’s van Leefstijl zijn:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naast de schoolafspraken en deze basisregels werken we met groepsafspraken. De groepsafspraken worden aan 
het begin van het jaar in de groep met de kinderen samen gemaakt. 

 

Toetsen  
In groep 1 en 2 maken we gebruik van de leerlijnen van DORR en nemen we een analyse- en synthese toets en 
de letterkennistoets af. In de groepen 3 t/m 8 maken wij gebruik van toetsen die in de methode staan en de 
toetsen van Cito. In groep 7 doen we ook de Entree-toets van Cito en groep 8 doet mee aan de NIO 
(intelligentietoets) en de Cito-Eindtoets. Deze toetsen zijn, naast de ervaringen van de leerkracht, hulpmiddelen 
bij het bepalen van de schoolkeus voor het voortgezet onderwijs.  

WE WILLEN DE KINDEREN MEER LEREN DAN REKENEN EN TAAL. SAMEN ONTDEKKEN WE DE WERELD! 
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Verkeerssituatie bij school  

Met het oog op de veiligheid van onze leerlingen en voor een vlotte doorstroming tijdens de breng- en 
haalmomenten:  
•  Ouders/verzorgers, die een kind naar school brengen of op komen halen rijden de Ds. A.J.W. Vogelaarstraat 

in vanaf de kant van de Mr. Gorisstraat en parkeren zo, dat de omwonenden daar zo weinig mogelijk 
overlast van hebben.  

•  Komt u rijdend vanuit de Waterinkweg en rijdt u vervolgens de Ds. C. Keersstraat in, parkeert u uw auto 
dan rechts van de straat met de neus richting het kanaal. Kinderen stappen aan de stoepkant in en uit; dit 
om opstopping zo veel mogelijk te voorkomen.  

•  We verwachten dat ouders/verzorgers hun auto niet vóór de school parkeren (ook niet op de 
parkeerplaatsen voor school), dit om onoverzichtelijke situaties te vermijden. Tussen de gele ‘Victor Veilig’- 
mannetjes mag daarom niet geparkeerd worden.  

•  Wanneer u met de fiets komt, wilt u dan uw fiets in een van de rode vakken voor de school zetten.  

Wilt u verkeersouder worden, dan kunt u dat altijd kenbaar maken aan de leerkracht of aan een van de huidige 
verkeersouders. 

Schooltijden 

Dag Groep 1 en 2 Groep 3 en 4 Groep 5 t/m 8 
Maandag 8.30 – 14.30 uur 8.30 – 14.30 uur 8.30 – 14.30 uur 

Dinsdag 8.30 – 14.30 uur 8.30 – 14.30 uur 8.30 – 14.30 uur 

Woensdag 8.30 – 12.30 uur 8.30 – 12.30 uur 8.30 – 12.30 uur 

Donderdag 8.30 – 12.00 uur 8.30 – 14.30 uur 8.30 – 14.30 uur 

Vrijdag 8.30 – 12.00 uur 8.30 – 12.00 uur 8.30 – 14.30 uur 

Gymtijden 

Groep Tijd 
Groep 1 en 2 iedere dag, speellokaal of buiten 

Groep 3 t/m 8 dinsdag en vrijdag 
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Margedagen  
Tijdens zgn. margedagen hebben de leerlingen geen les. De 
leerkrachten gebruiken deze dagen voor o.a. teambesprekingen, 
werkbezoeken, conferenties en cursussen. De data staan in de 
jaarkalender. 

Klachtenregeling  
Met een klacht kunt u in eerste instantie terecht bij de leerkracht of 
de directie. Biedt dit geen oplossing, kunt u contact opnemen met 
een contactpersoon van onze school. Dit is Marleen Kieft. Zij kan u 
wijzen waar u met uw klacht terecht kunt. De klachtenregeling van 
OOZ kunt u vinden op www.ooz.nl. 

 
 

Het team 

Directeur 
Intern begeleider 

Maartje Beukhof 
Linda Oostendorp 

maandag, dinsdag, donderdag 
dinsdag, donderdag, vrijdag 

 

Leerkrachten 
Meryem Uzun 
Kirsten Braak 

maandag, dinsdag, vrijdag 
woensdag , donderdag 

groep 1/2 

 
Jeannine Klein Woolthuis 
Kirsten Braak 

maandag, dinsdag, woensdag, donderdag 
vrijdag 

groep 3/4 

 
Marleen Kieft 
Inge Schakelaar 

maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag 
woensdag 

groep 5 

 
Lyan Rensen 
Inge Schakelaar 

maandag, dinsdag, woensdag 
donderdag, vrijdag 

groep 6 

 Margriet Molenwijk maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag groep 7 

 
Susanne Haarbrink 
Veerle Mars 

maandag, dinsdag, woensdag 
donderdag, vrijdag 

groep 8 

Onderwijsassistent Jet Lenferink maandag, donderdag, vrijdag  

 

 

http://www.ooz.nl/
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Intern begeleider  Linda Oostendorp 

Didactisch coach Darja Dikkers 

Taal coördinator Susanne Haarbrink 

Rekenspecialist Jeaninne Klein Woolthuis 

Jonge Kind specialist Meryem Uzun 

Plusgroep/specialist meer- 
hoogbegaafdheid 

Linda Oostendorp 

Administratief medewerker en website Hennie in de Wal, maandag 

Conciërge André Veltmaat, maandag, vrijdag 

Cultuur coördinator vacant 

Contactpersoon klachtenregeling Marleen Kieft 

Ondersteuning onderwijs Marijke den Hollander 

Ondersteuning NT2 onderwijs Monique Vetker 

 

Medezeggenschapsraad  (e-mail: mr-heidepark@ooz.nl) 

• Oudergeleding   Ciska Schiphorst, Robert Hulsman en vacature  

• Personeelsgeleding  Susanne Haarbrink en Linda Oostendorp 
 
 

Ouderraad  (e-mail: or-heidepark@ooz.nl) 

• Oudergeleding   Kim Koggel, Wendy Kogelman, Patricia Ardesch, Sjoukje Antonissen,  
Chris Ringoir 

• Personeelsgeleding  Margriet Molenwijk en Marleen Kieft 

mailto:mr-heidepark@ooz.nl
mailto:or-heidepark@ooz.nl


P a g i n a  | 11 

 
 

 

Informatiegids 2022 – 2023  Kindcentrum Heidepark    
  

• Partou kinderopvang 

 
Kinderopvang 
In ons Kindcentrum Heidepark verzorgt Partou peuteropvang voor kinderen van 2 t/m 4 
jaar en buitenschoolse opvang voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. 
In een fijne en vertrouwde omgeving, met persoonlijke aandacht voor ieder kind. 
Alles onder één dak biedt voor uw kind(eren) een vertrouwde omgeving met een 
doorlopende ontwikkellijn en voor u als ouder veel gemak. 
 
Peuteropvang 
Spelenderwijs bereiden we de peuters voor op de basisschool. We gebruiken hierbij een erkend voor- en 
vroegschools programma (vve). De pedagogisch medewerkers begeleiden elk kind op zijn eigen manier, in zijn 
eigen tempo. 
We werken met dezelfde thema’s als school en er zijn gezamenlijke activiteiten en uitstapjes. De peuters 
kunnen af en toe al meespelen met de kleuters in groep 1 en maken zo al kennis met de juffen en meesters. Dit 
maakt de stap naar de basisschool veel makkelijker en minder spannend. 
We prikkelen de nieuwsgierigheid en ontwikkeling van uw kind met leerzaam en leuk spelmateriaal. 
We doen veel aan taalspelletjes, voorlezen en bewegen. We zingen, maken muziek, knutselen, tekenen en 
spelen lekker buiten, in de zandbak en met fietsjes op het plein. 
We leren kinderen ook dingen als; op je beurt wachten, jezelf aankleden, zelfstandig naar de wc gaan en 
vriendjes maken. Zo gaat elk kind vol vertrouwen naar school! 
 
Buitenschoolse opvang 
Onze kleinschalige buitenschoolse opvang in school is een fijne plek om te 
ontspannen na school. De jongste kinderen halen we op. De oudere kinderen lopen 
er vanuit hun klas zelf naartoe. En dan: genieten maar! 
In onze gezellige speelhoeken is van alles te doen en te ontdekken. Van jezelf 
verkleden als dokter of prinses tot een spelletje monopolie en ganzenbord.  
Buiten kunnen kinderen al hun energie kwijt in de zandbak, op het sportveldje en bij 
de speeltoestellen. 
Zin in een voetbalclinic of gamemiddag? Daarvoor gebruiken de kinderen het 
wensenbord! 
We hebben extra aandacht voor muziek en bewegen en maken gebruik van het 
techniek- en kooklokaal. 



P a g i n a  | 12 

 
 

 

Informatiegids 2022 – 2023  Kindcentrum Heidepark    
  

Tijdens vakanties is er een speciaal activiteitenaanbod met workshops en leuke uitstapjes, o.a. met de 
Natuurbus, naar de kinderboerderij of het maïsdoolhof. 
 

 
Voorschoolse opvang 
Een gezellig begin van de dag. 
Heeft u een lange reistijd naar werk of begint u vroeg? Dan kan voorschoolse 
opvang een uitkomst zijn. Uw kind kan hier, in school, de dag rustig beginnen en 
nog even vrij spelen. 
De pedagogisch medewerkers zorgen dat uw kind op tijd in de klas is en zorgen 
voor een individuele overdracht aan de leerkracht. 

 
Openingstijden en contractvormen 
Peuteropvang: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 08.30 uur tot 12.00 uur. 
Buitenschoolse opvang: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag vanaf sluitingstijd school tot 18.30 uur. 
Tijdens vakanties is de bso geopend van 07.30 tot 18.30 uur. 
Voorschoolse opvang: Voorschoolse opvang is op aanvraag mogelijk vanaf 07.00 uur of 07.30 uur. 
 
Wilt u opvang op woensdag? Vraag dan de locatiemanager naar de mogelijkheden. 
 
Een kijkje nemen of meer informatie? 
Vraag vrijblijvend een rondleiding aan via www.partou.nl/rondleiding. Vestigingsmanager Samantha Keijser en 
de pedagogisch medewerkers heten u van harte welkom en leiden u graag rond. 
Meer informatie over de peuteropvang en over de buitenschoolse opvang vindt u op: 
https://www.partou.nl/kinderopvang/lemelerveld/bso-ajw-vogelaarstraat-22.  
Voor meer informatie en persoonlijk advies kunt u bellen met de medewerkers van afdeling Klantenservice van 
Partou via 088 – 235 75 00. 
Zij helpen u graag. 

 
 

 

   

 

 

http://www.partou.nl/rondleiding
https://www.partou.nl/kinderopvang/lemelerveld/bso-ajw-vogelaarstraat-22
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Plattegrond 

 

Groep 3/4 

Groep 3/4 

Groep 1/2 

Speellokaal 

 

leeslokaal 

Groep 8 

Groep 7 

Groep 5 

Groep 6 

Ontdeklokaal 

Peuteropvang 
en BSO 

Centrale hal 


