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Bereikbaarheid 

 

Wij waarderen het enorm wanneer u contact opneemt als er vragen, zorgen, opmerkingen of 

complimenten te delen zijn. Ons telefoonnummer is 0114 370537. Hieronder kunt u de mailadressen 

vinden.  

 

Juf Dinah   dinahvanovermeiren@skohulst.nl 

Juf Els     elsvanderkinderen@skohulst.nl 

Juf Talitha   talithasoumokil@skohulst.nl 

Juf Angelique   angeliquedebeule@skohulst.nl 

Juf Talitha   talitharomkes@skohulst.nl 

Juf Latoya    latoyavannerum@skohulst.nl 

Juf Marjan   marjanbun@skohulst.nl 

Meester Rudi  rudiivens@skohulst.nl 

Juf Annette   annettehoug@skohulst.nl 

Juf Corinne   corinnescherpenisse@skohulst.nl 

Juf Jessie   jessievandenbranden@skohulst.nl 

Juf Ceciel    cecielbonte@skohulst.nl 

Juf Cindy    cindycerpentier@skohulst.nl 

Juf Inge   ingekindt@skohulst.nl 

Maryse    marysevanavermaete@skohulst.nl 

Marjolein    marjoleincorijn@skohulst.nl  

  

 

Vakantierooster  

 

Eerste schooldag         24 augustus 2020 

Studiedag team 7 oktober 2020 

Herfstvakantie             19 tot en met 23 oktober 2020 

Studiedag team 18 november 2020 

Extra vrije dag              18 december 2020 

Kerstvakantie               21 december 2020 tot en met 1 januari 2021 

Voorjaarsvakantie      15 tot en met 19 februari 2021 

Studiedag team 1 april 2021 

Pasen                             2 april tot en met 5 april 2021 

Meivakantie                 26 april tot en met 7 mei 2021 

Hemelvaart                  13 en 14 mei 2021 

Tweede Pinksterdag   24 mei 2021 

Extra vrije dag  25 mei 2021 

Extra vrije dag  7 juni 2021 

Extra vrije dag              23 juli 2021 

Zomervakantie            26 juli tot en met 3 september 2021 
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 Gymlessen  

 

Kinderen krijgen een gymtas van school. De kinderen van de groepen 1/2A,B en C hebben alleen 

gymschoenen nodig. Deze blijven op school. Zij maken gebruik van de gymzaal in onze school. De 

kinderen van de groepen 3 t/m 8 hebben naast gymschoenen ook gymkleding nodig. Hun gymtas  

gaat iedere keer mee terug naar huis. De gymdagen voor deze groepen zijn dinsdag en vrijdag. We 

maken hiervoor gebruik van de gymzalen in Den Dullaert.  

 

      Schooltijden 

 

Voorlopig hanteren wij het continurooster in verband met het corona virus.  

Maandag  8.30-14.30 

Dinsdag 8.30-14.30 

Woensdag  8.30-12.00 

Donderdag  8.30-14.30 

Vrijdag  8.30-14.30 

 

Groep 1/2A, 1/2B, 1/2C 

Kleuters mogen tot aan het hek bij het peuterplein gebracht worden waar de leerkracht uw kind 

welkom heet. Kleuters mogen gebracht worden tussen 8.15 en 8.30 uur. Het is nadrukkelijk niet de 

bedoeling om voor die tijd al te staan wachten aan het hek. Zij mogen weer opgehaald worden om 

14.30 uur. Op woensdag is de eindtijd 12.00 uur. De ophaalplek is bij het grasveld aan de 

parkeerplekken (aan de kant van het peuterplein). De juf loopt met uw kind deze kant op waarbij 

we u willen vragen om te wachten op het gras zodat er ruimte is voor de groepen om te lopen.  

 

Groep 3 t/m 8 

De kinderen van deze groepen mogen langs de twee hekken aan het grote plein naar binnen. Zij 

mogen tussen 8.15 en 8.30 het plein op. Het is nadrukkelijk niet de bedoeling om voor die tijd al te 

staan wachten aan het hek. De kinderen eindigen hun schooldag om 14.30 uur waarbij zij via 

dezelfde hekken het plein weer verlaten. Uw kind maakt gebruik van het hek dat het best op de 

route ligt. Let op: op woensdag is de eindtijd 12.00 uur.  

 

Eten en drinken 

Alle kinderen blijven verplicht over tussen de middag en lunchen samen met de leerkracht in de klas, 

hier zijn geen kosten aan verbonden. Uw kind neemt zelf eten en drinken mee voor de 

ochtendpauze en de lunchpauze. We verwachten dat uw kind een gezonde pauzesnack en lunch 

meeneemt. Ook voor traktaties zien we graag een gezonde variant.  

 

Vervoer 

We zien graag dat kinderen te voet of op de fiets naar school komen. Als dit echt niet kan willen we 

u vragen om de auto op afstand van de school te parkeren en niet in de bochten. Zo zorgen we 

samen voor een veilige omgeving voor uw kind.  
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      Parro app 

 

De Parro app kunt u downloaden op u mobiele telefoon. Wij gebruiken deze app om met u te 

communiceren op een veilige manier. Lukt het niet om deze app te gebruiken of heeft u nog geen 

uitnodiging hiervoor gehad neem dan even contact met de leerkracht van uw kind op. 

 

      Activiteiten 

 

Alle activiteiten en data zijn onder voorbehoud. Bij wijzigingen laten we dit uiteraard zo snel mogelijk 

weten. Dit overzicht is nog niet compleet. Ook van aanvullingen hierop brengen we u tijdig op de 

hoogte.  

 

In de week van 7-11 september bent u van harte uitgenodigd voor het omgekeerde oudergesprek. 

U wordt hiervoor uitgenodigd middels de Parro app.  

 

In de maand december vieren we het Sinterklaasfeest op 4 december en het Kerstfeest op 16 

december. 

 

Op 3 februari krijgen de kinderen vanaf groep 3 hun eerste rapport. Tussen 3 en 12 februari bent u 

van harte welkom voor een gesprek over de ontwikkelingen van uw kind. U wordt hiervoor 

uitgenodigd middels de Parro app. 

 

De ouders/verzorgers van de kinderen in groep 8 krijgen in de week van 8 februari het definitief 

advies voor de brugklas. 

 

Op 12 februari vieren we het Carnavalsfeest. 

 

De schoolfotograaf komt langs op 19 april. 

 

De Koningsspelen houden we op 23 april. 

 

De kinderen uit de groepen 5 tot en met 8 hebben op 18 mei een sportdag. 

 

Op 30 juni ontvangen de kinderen vanaf groep 3 hun tweede rapport.  

 

Tussen 1 en 9 juli bent u van harte welkom om over de ontwikkelingen van uw kind te komen praten. 

U wordt hiervoor uitgenodigd middels de Parro app.  

De kinderen van groep 7 krijgen een voorlopig advies voor de brugklas.  

 

14 juli staat in het teken van het afscheid van groep 8 


