Beste ouders en verzorgers,
Deze informatiebrochure hoort bij de kalender van 2018-2019. De brochure is op alfabetische volgorde samengesteld, zodat u snel een bepaald onderwerp
kunt vinden. Met dit informatieboekje schetsen we u een beeld van de dagelijkse gang van zaken in de school. De data waarop activiteiten zijn gepland,
vindt u in de kalender, die in dit informatieboekje geïntegreerd is. De inhoudelijke kant van ons onderwijs staat in onze schoolgids. Deze kunt u lezen op
onze site www.derietvink-breda.nl.
Wij hopen er samen met u weer een fantastisch jaar van te maken!
Met vriendelijke groeten, namens het team,

Inez Wolters, clusterdirecteur
Petra Sonke, locatieleider

Adresgegevens:
Kraanvogel 92
4822 RB Breda
Tel: 076 5410132
e-mail: derietvink@pcpomiddenbrabant.nl
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CJG Breda
De Rietvink werkt samen met een schoolvertegenwoordiger van CJG-Breda (Centrum Jeugd en Gezin Breda). De School-CJG-er is er voor vragen van ouders
en kinderen, maar ook van leerkrachten, sporttrainers en andere professionals en vrijwilligers die met kinderen en jongeren werken. Degene die aan onze
school verbonden is, heet Lotte Verwijmeren. Zij is elke even week op dinsdagmiddag op school voor een inloopspreekuur. U kunt dan binnenlopen en een
gesprekje aangaan met haar en / of andere ouders. De data voor de inloopmomenten staan in de kalender vermeld.
De werkdagen van Lotte zijn: dinsdag, woensdag en donderdag.
telefoonnummer: 06-43870379
lotte.verwijmeren@cjgbreda.nl
CJG Breda is telefonisch bereikbaar op 0800–444 0003 en per mail: info@cjgbreda.nl. Voor meer informatie kunt u ook kijken op de website: www.cjgbreda.nl.
In verband met de zwangerschap van Lotte wordt zij vanaf de zomervakantie vervangen door Fenne Horsten. Fenne is bereiken via e-mail:
fenne.horsten@cjgbreda.nl Fenne zal ook aanwezig zijn op school voor het inloopmoment. Informatie vindt u op ons prikbord bij de hoofdingang.

Communicatie
Wij proberen u zo goed mogelijk te informeren over uw kind(eren) en de gang van zaken op school. Dit doen wij door de informatieavond aan het begin van
het schooljaar, rapportgesprekken, nieuwsflitsen en kwaliteitsbulletins. Indien u zelf vragen heeft kunt u altijd contact opnemen met de leerkracht.
Wanneer u gescheiden bent, krijgt zowel u als uw ex-partner, de nieuwsbrief per mail. Een rapport, een uitnodiging of een overzicht van het
leerlingvolgsysteem van Cito wordt één keer verstrekt aan de ouder waar het kind verblijft. Wij vinden dat het de verantwoordelijkheid van de ouders is om
elkaar indien nodig te informeren.

Contact met de leerkracht
Na schooltijd uur bent u welkom om vragen te stellen en/of zaken met betrekking tot de vorderingen van uw kind te bespreken. Wanneer het op dat
moment niet gelegen komt kunt u ook een afspraak maken. In dit informatieboekje, maar ook in de gratis schoolapp, vindt u de e-mailadressen van de
leerkrachten.
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Fietsen
Fietsen worden geplaatst in de daarvoor bestemde rekken. We stimuleren het fietsend of lopend naar school komen zoveel mogelijk. Fietsen op het
schoolplein is vanwege veiligheidsredenen verboden.

Goede doelen
Elk jaar ondernemen we activiteiten ten behoeve van één of meerdere goede doelen. Met de leerlingen die in de leerlingenraad zitten, wordt bepaald welk
doel of welke doelen we steunen. Vaak is dat met Kerst en Pasen. Wanneer er een actuele situatie is die aandacht vraagt, kan het zijn dat we een speciale
actie op touw zetten. Zorg voor een ander en delen van onze overvloed is een mooie gedachte.

Groepsindeling
In het volgende schema ziet u hoe de groepen het komend jaar zijn ingedeeld en welke leerkracht aan welke groep lesgeeft.
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Gym
De gymlessen voor groep 1/2 worden door de groepsleerkracht gegeven, in het speellokaal in de school. De lessen voor groep 3 t/m 8 vinden plaats in de gymzaal aan de
Ganzerik. (De gymzaal van het Graaf Engelbrechtcollege). Deze lessen worden een groot deel van het schooljaar gegeven door studenten van het CIOS of ROC Tilburg (sport
& bewegen) en een begeleider vanuit Breda Actief. De groepsleerkracht is altijd bij de les aanwezig. De studenten staan onder begeleiding van Breda Actief.
De kinderen van groep 1/2 hoeven geen speciale gymkleding mee te brengen. Zij hebben alleen gymschoenen nodig (het liefste zonder veters).
Tijdens de gymlessen voor groep 3 t/m 8 is gymkleding verplicht. Gymkleding bestaat uit een korte broek en een T-shirt of een turnpakje. Het is noodzakelijk dat de
leerlingen gymschoenen met stroeve zolen dragen.
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De kinderen van groep 3 hebben één gymles per week, en spelen ‘s middags extra buiten in de middag.
Het gymrooster voor de gymzaal aan de Ganzerik:
Dinsdag

Vrijdag

09.15-10.05

Groep 4

08:30-09:20

Groep 5 - 6

10.05-10.55

Groep 5 – 6

09:20-10.10

Groep 3

10:55-11:45

Groep 7 - 8

10.10-10:50

Groep 4

10:50-12:00

Groep 7 - 8

Informatieavonden
We vinden het heel belangrijk vinden dat u betrokken bent bij het onderwijs dat uw kind(eren) krijgt/krijgen. Om die reden geven we aan het begin van elk
schooljaar, uitleg over wat er voor bijzonderheden zullen zijn in het komende schooljaar. In het begin van het schooljaar kunt u zich ook aanmelden als
groepsouder. Groepsouders zijn ouders die leerkrachten ondersteunen bij de organisatie van activiteiten gedurende het schooljaar.

Inloopmomenten
Twee keer per jaar nodigen wij u uit op school om een kijkje te nemen in de klas van uw kind(eren). Op deze manier hopen we u een indruk te geven van het
onderwijs bij ons op De Rietvink. U kunt dan in de schriften en boeken kijken en uw kind kan dan vertellen wat er in de klas gebeurt. Tevens kunt u vragen
stellen aan de directeur en de intern begeleider. Er is naderhand ook gelegenheid om elkaar te ontmoeten onder het genot van een kopje thee of koffie, in
de hal. De twee geplande inloopmomenten zijn: 10 oktober en 20 maart, steeds tussen 8.30 uur en 9.00 uur.

Kindercentrum De Rietvink
Omdat we het belangrijk vinden dat kinderen voor, tijdens en na schooltijd op goede wijze begeleid worden, zijn we als basisschool De Rietvink een
samenwerking aangegaan met sport-bso Flekss, peuterpaleis BelleFleur en bso ‘De club van BelleFleur’. Alle onderdelen van het kindercentrum werken
samen en proberen zoveel mogelijk te zorgen voor een eenduidige begeleiding van de kinderen die aan onze zorgen zijn toevertrouwd.
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Luizen
De haren van alle kinderen worden regelmatig op school onderzocht op luizen, door een aantal ouders. Wanneer tijdens het onderzoek luizen of neten
worden aangetroffen benadert de leerkracht nog diezelfde dag de betreffende ouder/verzorger en raden wij aan direct over te gaan tot behandeling. Indien
u zelf geconstateerd heeft dat uw kind luizen/neten heeft, dan vragen wij u dit door te geven aan de leerkracht. Om besmetting te voorkomen heeft de
oudervereniging van de school aan alle leerlingen een luizenzak gegeven. Daarin worden alle jassen, dassen en mutsen opgeborgen. Wanneer u wilt helpen
met de luizencontrole, dan kunt u zich aanmelden bij de leerkracht.

Medezeggenschapsraad
Op school worden allerlei beslissingen genomen die te maken hebben met het onderwijs dat wij geven of met de school. Ook het ministerie van OCW vindt
het belangrijk dat alle betrokkenen hierover zoveel mogelijk kunnen meepraten. Daarom heeft de school een medezeggenschapsraad (MR). De MR helpt
het schoolbestuur door zich positief kritisch op te stellen en adviezen te geven, echter het schoolbestuur blijft eindverantwoordelijk voor de beslissingen die
worden genomen. De MR op onze school bestaat uit vier ouders en vier leerkrachten afkomstig van de Dr. De Visserschool en De Rietvink. Eén keer per jaar
brengt de MR een jaarverslag uit van alles wat zij het afgelopen jaar heeft gedaan. De raad zorgt ervoor dat iedereen daarvan kennis kan nemen. Tussentijds
informeert de MR de achterban door het plaatsen van verslagen van vergaderingen op de website van de school. De vergaderingen van de MR zijn
openbaar en kunnen door iedereen worden bezocht. De MR zorgt dus voor een grote openheid binnen de school. Mocht er een onderwerp zijn dat u onder
de aandacht van de MR wilt brengen, dan kunt u één van de leden aanspreken.

Nieuwsflits
Ongeveer eenmaal per maand verschijnt er een nieuwsflits met informatie over de praktische zaken op school. De data waarop de nieuwsflitsen verschijne,
staan op de jaarkalender. De nieuwsflits versturen we per e-mail, er hangt altijd een papieren versie tegen het prikbord in de hal bij de voordeur. Wanneer u
graag een papieren versie wilt, dan kunt u die op school vragen. Ook wordt de nieuwsflits meteen op onze website geplaatst. Per kwartaal verschijnt er een
kwaliteitsbulletin dat informatie geeft over onderwijskundige zaken die de school aangaan. www.derietvink-breda.nl.

Ouderbijdrage
De ouderbijdrage bestaat uit twee onderdelen. U krijgt bericht over het betalen van de beide bijdragen aan het begin van het schooljaar.
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1. Er is een bijdrage 21 euro per jaar voor elk kind. Hiervan worden verschillende activiteiten betaald die verband houden met feesten en activiteiten
op school, zoals Sinterklaas, Kerst, Pasen, avondvierdaagse, Vinkendag en dergelijke. Deze bijdrage is in principe vrijwillig, maar zorgt er wel voor dat
we deze activiteiten kunnen vieren.
2. Het tweede bedrag houdt verband met de schoolreis. Dit bedrag is niet vrijwillig. Zonder betaling kan uw kind niet mee op schoolreis. De kosten
voor de schoolreisjes zijn:
Bosdag (groep 1 en 2):
Schoolreis (groep 3 t/m 7):
Kamp (groep 8):

6 euro
30 euro
80 euro

Peuterpaleis BelleFleur - bso ‘De club van BelleFleur
Peuterpaleis Bellefleur is in ons gebouw gevestigd. Samen vormen we Kindercentrum De Rietvink. Op vier dagen in de week, maandag, dinsdag, donderdag
en vrijdag, in groepen van maximaal 16 kinderen, worden peuters vanaf 2 jaar begeleid door deskundige en gekwalificeerde leidsters. De tijden zijn steeds
van 8.30 tot 12.00. De activiteiten van het peuterpaleis passen binnen de sfeer en organisatie van onze school. Er is steeds meer samenwerking en overleg
tussen het peuterpaleis en de basisschool. Informatie kunt u vinden via www.bellefleur.nl
Het peuterpaleis is per e-mail bereikbaar via : haagsebeemden@bellefleur.nl 0762046309
U kunt het peuterpaleis telefonisch bereiken op telefoonnummer: 076-2046309
BSO - De Club van bellefleur
BelleFleur zorgt ook voor bso op onze school. De club van bellefleur is er op de dagen waarop er opvang nodig is.
Informatie vindt u op: www.bellefleur.nl of telefonisch via: 076-5410328

Rapportgesprekken
Drie keer per jaar, afhankelijk van het leerjaar en de leeftijd van uw kind, krijgt u de gelegenheid om met de leerkracht(en)) te spreken over de ontwikkeling
en het rapport van uw kind(eren). Het eerste gesprek is niet gebaseerd op een rapport, maar op het welzijn van uw kind. U kunt de leerkracht in dat gesprek
vertellen wat belangrijk is over uw kind. Het eerste rapport ontvangen de kinderen begin februari en wordt gevolgd door een oudergesprek. In juni
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ontvangen de kinderen hun tweede rapport. Ook dan is er weer een oudergesprek. De gesprekken vinden plaats op een dinsdag of donderdag, een week
nadat het rapport is meegegaan met de kinderen. De data vindt u in de jaarkalender. We rekenen erop dat ouders/verzorgers het belang van de gesprekken
onderschrijven, de data opnemen in hun planning en deze vrijhouden.
Bij de groepen 1 – 2 is tweemaal per jaar een KIJK!-rapport ter inzage op de ouderavond. U kunt het rapport, dat gemaakt wordt naar aanleiding van het
KIJK!-rapportagesysteem dat de leerkrachten continu bijhouden, voorafgaand aan het gesprek inzien.
Voor groep 7 geldt dat tijdens het laatste gesprek van het schooljaar ook de leerlingen worden uitgenodigd. In dit gesprek krijgen ze een voorlopig
middelbare schooladvies.
Voor groep 8 geldt dat de ouders / verzorgers en de leerlingen een uitnodiging ontvangen voor een adviesgesprek ten behoeve van de overgang naar het
voortgezet onderwijs.

Schoolgids
De schoolgids is een document waarin de uitgangspunten van ons onderwijs staan vermeld. Daarnaast wordt een beschrijving gegeven van de verschillende
vakken die bij ons op school worden gegeven, evenals een beschrijving van de gehanteerde methodieken. Onze schoolgids is in te zien op onze website.

Schoolplan
Het schoolplan is een document waarin de inhoud en organisatie van ons onderwijs op de langere termijn wordt beschreven, welke vernieuwingen er zullen
plaatsvinden en welke activiteiten er uitgevoerd worden. Het schoolplan wordt om de vier jaar bijgewerkt.

Schooltijden en pauzetijden
Maandag t/m vrijdag: 8.30 – 14.30
De kinderen van groep 1 zijn elke vrijdag vrij.
Wij hanteren vanaf schooljaar 2017-2018 het vijf gelijke dagenmodel. Elke dag is dus evenlang en evenzwaar belast. Leerstof kan hierdoor evenredig
verdeeld worden. Dit biedt structuur en duidelijkheid aan de kinderen. Ook is er naar ons idee meer rust in de school door het weglaten van een haal- en
brengmoment.
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De kinderen van groep 3 t/m 8 hebben in de ochtend (rond 10.00 uur) een pauze van een kwartier, waarin iets gegeten en gedronken wordt en ook buiten
gespeeld wordt. De kinderen van groep 1 en 2 spelen langer buiten ’s ochtends en hebben een vast eet- en drinkmoment in het eigen lokaal.
Alle kinderen lunchen (rond 12.00 uur) in het eigen lokaal, bij de eigen leerkracht. Hiervoor rekenen we geen overblijfkosten. Na het eten wordt er nog een
kwartier, onder toezicht, buiten gespeeld. Om 12.30 start het middagprogramma. De kinderen van groep 1 en 2 hebben een langere lunchpauze en spelen
ook nu weer langer buiten. De leerkracht past de duur van de lunchtijd aan aan de behoefte van de kinderen. De kinderen nemen hun eigen lunch en
drinken mee.
Ouders mogen hun kleuters vanaf 08.20 uur tot de deur van de klas brengen. De leerlingen van de overige groepen gaan na een eerste belsignaal, om 8.25
uur, naar binnen. De deuren van de klassen sluiten om 08.30 uur.
Wilt u ervoor zorgen dat uw kind/kinderen op tijd aanwezig is/zijn, zodat de lessen op tijd kunnen beginnen. Om 08.30 uur sluiten de deuren van het
schoolgebouw. Laatkomers kunnen nog naar binnen door aan te bellen bij de voordeur. Vanaf 8.15 uur is er toezicht op het schoolplein.

Snoep en eten
Kinderen nemen voor in de pauzes iets te eten en te drinken mee. Geeft u eten en drinken alstublieft mee in afsluitbare plastic bekers en gebruikt u zoveel
mogelijk plastic trommeltjes, voorzien van de naam van uw kind. We vragen u om uw kind geen drinken in blik of in wegwerppakjes mee naar school te
geven. Samen proberen we de hoeveelheid afval zo veel mogelijk te beperken en de school en haar omgeving schoon te houden. We vragen u om uw kind
geen snoep mee naar school te geven.

Sport bso – Flekss
In ons gebouw vangt ‘sport bso Flekss’ kinderen voor en na schooltijd op. Flekss is, net als peuterpaleis BelleFleur, onderdeel van
kindercentrum De Rietvink. Voor meer informatie kunt u terecht op de website van Flekss: www.flekss.nl , per e-mail via: info@flekss.nl of
telefonisch via nummer: 06-54281631
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Uitstroomgegevens Voortgezet Onderwijs
vwo

havo

Vmbo-tl

Vmbo-k
Vmbo-b

2013-2014

33%

14%

38%

15%

2014-2015

28%

36%

36%

2015-2016

20%

20%

20%

20%

2016-2017

25%

25%

25%

25%

2017-2018

37,5%

18,75%

25%

12,5%

VMBO:
tl:
theoretische leerweg
k:
kaderberoepsgerichte leerweg
b:
basisberoepsgerichte leerweg
De getallen zijn percentages van het totaal aantal leerlingen in groep 8 per schooljaar)

Vakantieplanning en vrije dagen
De school heeft zich gehouden aan de door de provincie geadviseerde vakantieplanning. Daarnaast is een aantal vrije dagen gepland waarop de
leerkrachten een studiedag hebben.
De vakanties en vrije dagen zijn verwerkt in de kalender.
Zomervakantie 2018

9 juli t/m 18 augustus 2018

Herfstvakantie

15 t/m 22 oktober 2018

Kerstvakantie

21 december 2018 t/m 4 januari 2019
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Voorjaarsvakantie

1 maart t/m 8 maart 2019

Goede vrijdag = start meivakantie

Vrijdag 19 april 2019

2e Paasdag (valt in meivakantie)

Maandag 22 april 2019

Koningsdag (valt in meivakantie)

Vrijdag 27 april 2019

Meivakantie

19 april t/m 3 mei 2019

Extra vakantieweek + Hemelvaart

24 mei t/m 31 mei 2019

2e Pinksterdag

Maandag 10 juni 2019

Zomervakantie

5 juli t/m 16 augustus 2019

Studiedag

Woensdag 19 september 2018

Studiemiddag (vanaf 12.00 uur)

Woensdagmiddag 5 december 2018

Studiedag

Woensdag 30 januari 2019

Studiemiddag (vanaf 12.00 uur)

Donderdagmiddag 28 februari 2019

Studiemiddag (vanaf 12.00 uur)

Woensdagmiddag 13 maart

Studiemiddag (vanaf 12.00 uur)

Vrijdag 12 april (na Koningsspelen)

Studiedag

Dinsdag 11 juni 2019
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Verjaardagen en trakteren
De kinderen worden in de gelegenheid gesteld, om ter gelegenheid van hun verjaardag, te trakteren in hun eigen groep. In de klas wordt er ‘bij de leeftijd
passend’ feest gevierd. In groep 1 en 2 is het de gewoonte dat ouders aanwezig zijn bij het viermoment. Elke jarige krijgt een verjaardagskaart en mag met
twee klasgenoten de andere leerkrachten langs om een wens op de kaart te laten schrijven. Het is voor de groepsleerkracht handig wanneer u vooraf even
laat weten wanneer uw kind trakteert. Voor ouders van jarige kleuters hebben we een informatieve brief opgesteld waarin meer uitleg wordt gegeven en
ook richtlijnen voor traktaties.

Verkeerssituatie rondom de school
We hechten veel waarde aan de veiligheid van onze leerlingen. Tijdens het halen en brengen van de kinderen ontstaan er, wanneer niet iedereen attent is,
snel gevaarlijke situaties. Wij vragen u om uw auto verantwoord te parkeren (niet voor de opritten van omwonenden), op te letten bij het openen van uw
deuren en de rijbaan steeds vrij te houden. Er is sinds kort een stopverbod ingesteld door de gemeente aan de rechterkant van de straat. De maatregel is
geldig op maandag t/m vrijdag tussen 8.00 uur en 17.00 uur. Deze maatregel moet de veiligheid van de kinderen ten goede komen. Parkeren aan de
rechterkant kan echt niet meer. Het kan zijn dat de gemeente regelmatig zal controleren en eventueel bekeuren. Parkeren kan prima op het parkeerterrein
bij het Graaf Engelbrechtcollege. Dat is een paar minuten lopen. We vragen ieders medewerking.

W.A. – en ongevallenverzekering
Onze school heeft geen W.A.-verzekering afgesloten voor de leerlingen. Wij gaan ervanuit dat ieder gezin over een dergelijke verzekering beschikt. Ons
bevoegd gezag heeft een aansprakelijkheidsverzekering waarop een beroep kan worden gedaan, wanneer blijkt dat de schade voortkomt uit nalatigheid van
een personeelslid van onze Stichting. Tijdens schoolreizen en schoolactiviteiten zijn de kinderen via de besturenraad (verzekeringsmaatschappij Marsh)
verzekerd. Bagage en persoonlijke eigendommen zijn niet meeverzekerd.

Website
Onze school heeft een eigen website. Op deze website vindt u steeds de laatste informatie en beeldverslagen van allerlei activiteiten, maar ook de
schoolgids, schoolkalender, nieuwsflits en het onderwijs&kwaliteitsbulletin. Ook de oudervereniging, de Medezeggenschapsraad, Peuterspeelzaal De
Beemdenrakkertjes hebben een eigen pagina op onze website.
Het adres van onze site is: www.derietvink-breda.nl

Informatieboekje/kalender schooljaar 2017 - 2018

Ziekmeldingen
Wanneer uw kind ziek is, kunt u een ziekmelding digitaal door te geven via de website, www.derietvink-breda.nl. Ziekmelden kan ook via de gratis
schoolapp. Ook kunt u voor 8.30 naar school bellen (076-5410132) om het door te geven. Wanneer we geen bericht van afwezigheid hebben gekregen voor
8.30 zullen we naar huis bellen om te controleren of er niets gebeurd is onderweg.

Personalia
Management
mw. I. (Inez) Wolters
mw. P. (Petra) Sonke

Functie
Clusterdirecteur
Locatieleider

inez.wolters@pcpomiddenbrabant.nl
petra.sonke@pcpomiddenbrabant.nl

Leerkrachten
mw. N. (Natalie) van Poppel – Huizing
mw. H. (Hettie) Wever - Driessens
mw. N. (Nicoline) Bongers
Mw. I. (Ivonne) Roovers
mw. M. (Mirthe) Wouters
mw. L. (Leonie) van Bergen
mw. B (Baukje) Sikma
dhr. E. (Erik) van Bezooijen
dhr. T. (Tim) Tax
dhr. L. (Lennart) Marinissen
mw. P (Petra) Sonke

Leerkracht groep 1/2 A
Leerkracht groep 1/2 A
Leerkracht groep 1/2 B
Leerkracht groep 1/2 B
Leerkracht groep 3
Leerkracht groep 4
Leerkracht groep 4
Leerkracht groep 5/6 en groep 7/8
Leerkracht groep 5/6
Leerkracht groep 7/8
Invalleerkracht

natalie.vanpoppel@pcpomiddenbrabant.nl
hettie.wever@pcpomiddenbrabant.nl
nicoline.bongers@pcpomiddenbrabant.nl
ivonne.roovers@pcpomiddenbrabant.nl
mirthe.wouters@pcpomiddenbrabant.nl
leonie.vanbergen@pcpomiddenbrabant.nl
baukje.sikma@pcpomiddenbrabant.nl
erik.vanbezooijen@pcpomiddenbrabant.nl
tim.tax@pcpomiddenbrabant.nl
lennart.marinissen@pcpomiddenbrabant.nl
petra.sonke@pcpomiddenbrabant.nl

Remedial teacher
mw. A. (Annet) Sneep – Maris

annet.sneep@pcpomiddenbrabant.nl
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Intern begeleider
mw. S. (Sietske) Maclean

sietske.maclean@pcpomiddenbrabant.nl

Onderwijsondersteunend personeel
mw. I. (Irma) van der Schaar
mw. I. (Irma) van der Schaar
mw. S. (Susan) Kokx
mw. A. (Annet) Feringa
dhr. A. (André) de Haas

Onderwijsassistent groep 1/2 A+B
Administratief medewerkster
Onderwijsassistent groep 3
Extra leerkracht bij groep 4
Conciërge

irma.vanderschaar@pcpomiddenbrabant.nl

Vertrouwenspersonen
mw. A. (Annet) Sneep – Maris
mw. A. (Annette) de Koning-Meeùs (Edux)

Intern vertrouwenspersoon
Extern vertrouwenspersoon

annet.sneep@pcpomiddenbrabant.nl
adekoning@edux.nl / 06-10585367

Landelijke klachtencommissie PCO
mw. Mr. A.C. (Achien) Melis-Gröllers, alg. secr.
mevr. J. (Joyce) Rijsdijk-Koornaar, secretaresse

Postbus 694
2270 AR Voorburg

info@klachtencommissie.org
070 – 3861697 / 070 – 3481230

susan.kokx@pcpomiddenbrabant.nl
annet.feringa@pcpomiddenbrabant.nl
andre.dehaas@pcpomiddenbrabant.nl

Stichting PCPO Midden-Brabant
Onze school maakt deel uit van een stichting met 7 protestants-christelijke basisscholen in Midden-Brabant,
verdeeld over 12 locaties. De scholen zijn verspreid over 6 gemeenten.
Dhr. A.W. (Arnoud) Wever
Bestuurder

Hooilaan 1
4816 EM Breda
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+31 762046300
info@pcpomiddenbrabant.nl

www.pcpomiddenbrabant.nl
Vertegenwoordigers in de Medezeggenschapsraad vanuit De Rietvink
Leonie van Bergen
Leerkracht
Baukje Sikma
Leerkracht
Peter Zeeman
Ouder
Klaas Romkes
Ouder

leonie.vanbergen@pcpomiddenbrabant.nl
baukje.sikma@pcpomiddenbrabant.nl

Peuterpaleis Bellefleur
Contactgegevens
Buitenschoolse opvang ‘De club van Bellefleur’

haagsebeemden@bellefleur.nl

www.bellefleur.nl / 076-2046309
www.bellefleur.nl / 076-5410328

Sport B.S.O. Flekss
Contactgegevens

info@flekss.nl

www.sportbsoflekss.nl / 06-39199962

Informatie voor ouders over het onderwijs
Ouders & Onderwijs
Ouders en onderwijs, rijksoverheid

www.oudersonderwijs.nl
https://www.rijksoverheid.nl/contact/contactgids/oudersen-onderwijs
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0800 – 5010

