
 

 
 
 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Informatiegids 
“Alleen ga je sneller, samen kom je verder” 

 
Deze informatiegids is een bijlage van onze schoolgids 
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Inleiding 
 

Voor u ligt de informatiegids. In deze gids vindt u voornamelijk praktische informatie en contact 

gegevens. 

 
 Vanwege privacy redenen zijn een aantal persoonlijke gegevens niet opgenomen. U treft dus 

geen adressen en telefoonnummers van medewerkers aan.  
 Communicatie met ouders en verzorgers vindt plaats middels de Parro app. Wekelijks wordt via 

Parro onder het kopje ‘algemeen’ actuele informatie gedeeld.  
 Wijzigt uw emailadres, geef dat dan direct door aan onze administratie. Vermeld graag de naam 

van de school en de naam van je/ jullie kind(eren) erbij. 
Ook als uw adresgegevens, telefoon-/mobielnummer of werknummer wijzigt dit graag tijdig 
doorgeven aan onze administratie. 

 

Mocht u na het lezen van al deze informatie nog vragen hebben, dan horen wij dat graag. 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

Team Klimop 
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Adressen en samenstelling 
 

Klimop adresgegevens 

Basisschool Klimop 

Kerkveld 2 

5447 AV  Rijkevoort 

tel.: 0485-371726 

E-mail:  directie.klimop@optimusonderwijs.nl  

Website : www.klimoprijkevoort.nl  

 

 

De medezeggenschapsraad  

De medezeggenschapsraad van basisschool Klimop bestaat uit: 

Namens de ouders: Lid 

Lid 

Leonie de Kuiper 

Annemarie Gloudemans 

Namens de school: Voorzitter 

Lid 

Lieve Schoofs 

Mirthe van Wietmarschen 

 

E-mail MR: mr.klimopr@optimusonderwijs.nl 

 

 

Leden van de oudervereniging 

 

Unit 1 

Groep 1   

Groep 2 Saskia van Munsteren sakia_v_munsteren@msn.com 

Groep 3 Paul Verheijen pverheijen@hotmail.com 

Unit 2 

Groep 4 Elke Huvenaars  elke_huvenaars@hotmail.com 

 Marloes van Ginneken mvginneken@hotmail.com 

Groep 5 Evelien Nabuurs enabuurs@outlook.com 

Unit 3 

Groep 6 Patrick van den Boogaard  

(voorzitter) 

patrick.van.den.bogaard@hotmail.com 

Ronny Jansen ronlinjansen@outlook.com 

Groep 7 Frauke Jans fraukejans@hotmail.com 

Groep 8 Aniek van den Heuvel ron-aniek@hotmail.com  

Anne Albers albers78@hotmail.com 

 

 

  

mailto:directie.klimop@optimusonderwijs.nl
http://www.klimoprijkevoort.nl/
mailto:sakia_v_munsteren@msn.com
mailto:pverheijen@hotmail.com
mailto:elke_huvenaars@hotmail.com
mailto:mvginneken@hotmail.com
mailto:enabuurs@outlook.com
mailto:patrick.van.den.bogaard@hotmail.com
mailto:ronlinjansen@outlook.com
mailto:fraukejans@hotmail.com
mailto:ron-aniek@hotmail.com
mailto:albers78@hotmail.com
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Medewerkers 

 

Schoolleider Cindy Langens c.langens@optimusonderwijs.nl   

Locatieleider Jacqueline van Raaij j.vraaij@optimusonderwijs.nl    

Interne begeleiding Lieve Schoofs l.schoofs@optimusonderwijs.nl   

   

Leerkrachten   

 Unit 1 – Stamgroep 1A Tineke Keuter t.keuter@optimusonderwijs.nl   

 Ellen van Duren e.vduren@optimusonderwijs.nl  

   

 Unit 1 – Stamgroep 1B Kim Bindels k.bindels@optimusonderwijs.nl   

   

 Unit 2 – Groep 4-5 Mirthe van Wietmarschen m.wietmarschen@optimusonderwijs.nl  

 Lieve Schoofs l.schoofs@optimusonderwijs.nl   

 Marlijn van Mil marlijn.vmil@optimusonderwijs.nl 

   

 Unit 3 – Groep 6-7-8 Daan Arts daan.arts@optimusonderwijs.nl   

 Laura van Kempen l.vkempen@optimusonderwijs.nl   

 Agnes de Haas-Westerveld a.dhaas@optimusonderwijs.nl  

   

Leerlingenadministratie Monique Nijssen m.nijssen@optimusonderwijs.nl  

Conciërge  Ruud v.d. Linde r.vdlinde@optimusonderwijs.nl  

   

Coördinator sociale veiligheid Agnes de Haas a.dhaas@optimusonderwijs.nl  

Anti-pest coördinator Jacqueline van Raaij j.vraaij@optimusonderwijs.nl  

Interne contactpersonen Laura van Kempen l.vkempen@optimusonderwijs.nl  

Lieve Schoofs l.schoofs@optimusonderwijs.nl  

 

Studenten 2022-2023 

 

Unit stamgroep 1A  Pim Verberkt Afstudeerder Pabo Nijmegen Di - Wo - Vr 

Unit stamgroep 1A Floor Lange Onderwijsassistent De Gilde Ma - Di 

Unit stamgroep 1B  Maud Brisko Onderwijsassistent ROC T.AA Do - Vr 

Unit 2 groep 4-5 Marlijn van Mil Afstudeerder Pabo Nijmegen Ma - Di - Do  

Unit 3 groep 6-7-8 Jens Kocken Afstudeerder Pabo Nijmegen Ma – Wo - Do 

 
 
  

mailto:c.langens@optimusonderwijs.nl
mailto:j.vraaij@optimusonderwijs.nl
mailto:l.schoofs@optimusonderwijs.nl
mailto:t.keuter@optimusonderwijs.nl
mailto:e.vduren@optimusonderwijs.nl
mailto:k.bindels@optimusonderwijs.nl
mailto:m.wietmarschen@optimusonderwijs.nl
mailto:l.schoofs@optimusonderwijs.nl
mailto:marlijn.vmil@optimusonderwijs.nl
mailto:daan.arts@optimusonderwijs.nl
mailto:l.vkempen@optimusonderwijs.nl
mailto:a.dhaas@optimusonderwijs.nl
mailto:m.nijssen@optimusonderwijs.nl
mailto:r.vdlinde@optimusonderwijs.nl
mailto:a.dhaas@optimusonderwijs.nl
mailto:j.vraaij@optimusonderwijs.nl
mailto:l.vkempen@optimusonderwijs.nl
mailto:l.schoofs@optimusonderwijs.nl


 
 
Optimus Primair Onderwijs 5 

 

Diensten/personen die bij Klimop betrokken zijn 

 

Stichting “Optimus Primair Onderwijs” Stoofweg 2, 5361 HZ Grave 

Tel.: 0485-318910 

info@optimusonderwijs.nl  

  

Inspectie van het onderwijs Tel.: 0800-8051 (gratis) 

info@owinsp.nl 

www.onderwijsinspectie.nl  

  

Gemeente Land van Cuijk Postbus 7, 5360 AA  Grave 

Tel.: 0485-396600 

gemeente@landvancuijk.nl  

www.landvancuijk.nl 

  

Centrum Jeugd en Gezin (CJG), Land van Cuijk Steenstraat 103-105, 5831 JD  Boxmeer 

Tel.: 0485-396666 

info@cjglandvancuijk.nl  

  

Ondersteuningsplatform Stromenland, Land van Cuijk Postbus 306, 5430 AH  Cuijk 

Havikshorst 23, 5431 LZ  Cuijk 

tel.: 0485-209001 

infooplvc@stromenland.nl  

  

Jeugdgezondheidszorg GGD “Hart voor Brabant” Postbus 3024 5003 DA  Tilburg 

Bilderbeekstraat 44, 5831 CX  Boxmeer 

Tel.: 0900-4636443 

www.ggdhvb.nl 

  

GGD Hart voor Brabant 

Externe vertrouwenspersoon 

 

 

Telnr. 088 3686759 

Telnr. spoed 088 3686813 (voor zaken die niet tot de 

volgende dag kunnen wachten) 

E-mail externe.vertrouwenspersoon@ggdhvb.nl 

  

GIMD  
Externe vertrouwenspersoon voor medewerkers 
 

 

Gonny Driessen  

06-10938093 

g.driessen@gimd.zorgvandezaak.nl 

  

Jeugdgezondheidszorgteam Jeugdarts: Eveline van Hattum 

Jeugdverpleegkundige: Ingrid Giesbers 

  

Jeugdtandverzorging Obrechtstraat 25, 5344 AT  Oss 

Tel.: 0412-643215 

www.mondzorgvoorkids.nl 

  

Kinderopvang Kakelbont Papenvoortsedijk 1c, 5447 NG  Rijkevoort 

Tel.: 0485-372183 

Tel.: 06-12558965 

info@kinderopvangkakelbont.nl 

Peuteraanbod Olleke Bolleke Kerkveld 2, 5447 AV  Rijkevoort 

Tel.: 088-2088654 

 

 
  

mailto:info@owinsp.nl
http://www.onderwijsinspectie.nl/
mailto:gemeente@landvancuijk.nl
http://www.landvancuijk.nl/
mailto:info@cjglandvancuijk.nl
mailto:infooplvc@stromenland.nl
http://www.ggdhvb.nl/
mailto:externe.vertrouwenspersoon@ggdhvb.nl
mailto:g.driessen@gimd.zorgvandezaak.nl
http://www.mondzorgvoorkids.nl/


 
 
Optimus Primair Onderwijs 6 

 

 

Informatieavonden met workshops 

 

Groep Dag Datum 

Alle ouders/ verzorgers van 1-8 Dinsdag 20 september 2022 

(jaarvergadering OV) 

Alle ouders/ verzorgers van 1-8 Maandag  30 januari 2023 

 

Overzicht data rapporten en oudergesprekken 

 

Groep MijnRapportfolio 

beschikbaar 

Doel gesprek Datum gesprek 

Groep 1 - Intakegesprek met intakecoördinator Drie maanden voor de start 

van het onderwijs 

- Voortgangsgesprek Na circa 6 weken onderwijs 

23 september 

2022 kindrapport 

+ MijnRapportfolio 

Startgesprek 27 en 29 september 2022 

(Indien er geen 

voortgangsgesprek is 

gevoerd) 

16 februari 2023 Groeigesprekken 27 febr. en 1 maart 2023 

23 juni 2023 Groeigesprek 27 en 28 juni 2023 

Groep 2 t/m 7 23 september 

2022 kindrapport 

+ MijnRapportfolio 

Startgesprek 27 en 29 september 2022 

16 februari 2023 Groeigesprekken 27 febr. en 1 maart 2023 

23 juni 2023 Groeigesprek  

(voor groep 7: pre-adviesgesprek) 

27 en 28 juni 2023 

Groep 8 23 september 

2022 kindrapport 

+ MijnRapportfolio 

Startgesprek 27 en 29 september 2022 

- Voorlopig adviesgesprek In de week van 28 november 

2022 

9  februari 2023 Groei- en adviesgesprek In de week van 13 februari 

2023 

23 juni 2023 Groeigesprek (facultatief) 27 en 28 juni 2023 

 

Kijkje in de klas 

 

Groep 1 t/m 8 Datum 

Tijdens het Kijkje in de klas bent u gedurende een  

gehele week welkom van 14.00 tot 14.15 uur om 

samen met uw kind naar de gemaakte werkjes te 

komen kijken. 

17 – 21 oktober 2022 

20 – 24 maart 2023 

19 – 23 juni 2023 
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Vakanties en vrije dagen Klimop Rijkevoort, schooljaar 2022-2023  

 

Vakanties 

Herfstvakantie Maandag 24 oktober 2022 t/m vrijdag 28 oktober 2022 

Kerstvakantie Vrijdag 23 december 2022 t/m vrijdag 6 januari 2023 

Carnavalsvakantie Maandag 20 februari 2023 t/m vrijdag 24 februari 2023 

Meivakantie Maandag 24 april 2023 t/m vrijdag 5 mei 2023 

Zomervakantie Vrijdag 14 juli vanaf 12.00 uur t/m vrijdag 26 augustus 2023 

  

 

Studiedagen en vrije dagen 

Maandag 10 oktober 2022 Studiedag 

Dinsdag 6 december 2022 Studiedag 

Vrijdag 23 december 2022 Vrije dag  

Vrijdag 10 februari 2023 Studiedag 

Maandag 10 april 2023  Tweede Paasdag 

Dinsdag 11 april 2023 Studiedag 

Woensdag 17 mei 2023 Studiedag 

Donderdag 18 mei 2023 Hemelvaartsdag  

Vrijdag 19 mei 2023 Vrije dag 

Maandag 29 mei 2023 Tweede Pinksterdag 

Donderdag 22 juni 2023 Studiedag 

Vrijdag 14 juli 2023 vanaf 12.00 uur Vrije middag 
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Overige informatie 

 

Overblijven bij Klimop   

Wij hanteren bij Klimop het “5 gelijke dagen”-model. Dit betekent dat leerlingen op school lunchen, onder 

begeleiding van de leerkracht of overblijfouder.  

 

Wij hanteren de volgende afspraken: 

- Kinderen zitten op een vaste plaats tijdens de lunch. 

- Kinderen blijven tijdens de lunch aan tafel zitten. 

- We starten met vijf minuten stilte zodat kinderen zich kunnen richten op het eten. 

- Kinderen met medicatie nemen dit in bij de leerkracht, niet bij de overblijfouder. 

- Kinderen brengen een gezonde lunch mee (brood, fruit en melk, thee of frisdrank zonder prik). 

- Kinderen nemen wat over is in hun trommel mee naar huis. 

- Kinderen mogen een doekje meebrengen om hun mond en handen te poetsen. 

 

Gym   

Op Klimop werken we met vakdocenten voor de gymlessen. Voor de kinderen van groep 1 vindt er één keer in 

de week een gymles plaats (donderdag). Voor de andere groepen zal er twee keer per week een gymles 

verzorgd worden (maandag en donderdag). In de informatiegids staan de gymtijden per groep vermeld. Alle 

kinderen gymmen in de sporthal naast de school en zijn verplicht hier gymschoenen te dragen. Bij de aanschaf 

van deze schoenen vragen wij u ervoor te zorgen dat kinderen schoenen zelfstandig aan kunnen trekken en 

zolen niet afgeven. Vanaf groep 2 mogen kinderen die zelfstandig gymkleding aan kunnen trekken ook een 

gymshirt en gymbroek meenemen, vanaf groep 3 is dit verplicht. Het is verstandig om gymkleding te voorzien 

van een merkteken zodat het herkenbaar is voor het kind. 

 

Gymspullen: 

- Groep 1: gymschoenen   

- Groep 2: korte broek, T-shirt, gymschoenen, schone sokken 

- Groep 3 t/m 5: korte broek, T-shirt, gymschoenen, schone sokken 

- Groep 6 t/m 8: korte broek, T-shirt, gymschoenen, schone sokken, handdoek en deoroller. 

Na afloop douchen de kinderen niet. In principe gymmen alle kinderen mee. Kinderen die hun gymspullen niet 

bij zich hebben, gymmen niet mee in verband met de veiligheid. We vragen aan ouders om een bericht op Parro 

te plaatsen als uw kind niet mee mag/kan gymmen. 

 

Gymtijden 

Maandag Groep 

08.45–09.30 uur Groep 8 

09.30–10.15 uur Groep 6/7 

10.15–11.00 uur Groep 4/5 

11.00–11.45 uur Groep 2/3 

  

Donderdag Groep 

08.45 – 09.30 uur  

09.30 – 10.15 uur Groep 4/5 

10.15 – 11.00 uur Stamgroep 1A 

11.00 – 11.45 uur Stamgroep 1B 

12.30 – 13.15 uur Groep 6/7 

13.15 – 14.00 uur Groep 8 
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Fietsen 

Er staan altijd erg veel fietsen in de fietsenstalling. Daarom willen wij graag dat de kinderen die in de wijk 

rondom de school wonen te voet naar school komen. In verband met de veiligheid van de kinderen mag er niet 

op de speelplaats gefietst worden.  

 

We hebben het volgende afgesproken over het parkeren van de fietsen:  

- De kinderen van groep 1/2/3 stallen hun fietsen aan de achterzijde van sportzaal De Schutsboom. 

- De kinderen van groep 4 parkeren hun fiets in of bij het rek van het middenstuk.  

- De kinderen van groep 5/6 parkeren de fiets in of bij het rek aan de straatkant. 

- De kinderen van groep 7/8 plaatsen hun fiets aan de schoolzijde in of bij het rek. 

 

Voor wat betreft het halen en brengen van uw kind verwijzen wij u naar het ‘plan verkeersveiligheid’. Deze kunt 

u op school opvragen. 

 

Gastleerlingen   

Onze school ontvangt regelmatig gastleerlingen. Dit zijn leerlingen die tijdelijk uit het eigen gezin zijn geplaatst, 

in Rijkevoort bij een pleeggezin verblijven en zo lang als nodig op onze school onderwijs volgen. Als school 

staan wij hiervoor graag open en willen wij deze kinderen een veilige en fijne plek bieden. 

 

Kleding en gevonden voorwerpen 

Het komt regelmatig voor dat kinderen kledingstukken vergeten. Indien u de kleding van uw kind(eren) van een 

merkteken voorziet, is een en ander gemakkelijker terug te bezorgen. Dit geldt ook voor de laarzen. Verder zou 

het prettig zijn als de kinderen een flinke lus aan hun jas hebben, zodat deze goed aan de kapstok blijft hangen. 

 

Op school (in de lunchruimte) staat een krat met daarin de gevonden voorwerpen. Mocht u dus iets kwijt zijn, 

informeer dan even bij de leerkracht zodat er in deze krat gekeken kan worden. Tijdens de groeigesprekken 

zullen de gevonden voorwerpen ook op tafel worden uitgestald.  

 

Kinderen van unit 1 naar binnen brengen 

Ouders van kinderen uit unit 1 morgen hun kind ’s ochtends naar binnen brengen. Om 8:20 uur zal de leerkracht 

van unit 1 de buitendeur openen. Vanaf dat moment is iedereen welkom om binnen te komen. Het afscheid 

tussen ouder en kind vindt plaats op de gang en wij vragen u, vanwege de smalle gang, eventuele 

kinderwagens en buggy's op de bouwmat voor de peuterspeelzaal te parkeren zodat er voldoende ruimte blijft 

voor de kinderen om zich veilig en vertrouwd te voelen om naar binnen te gaan. De leerkracht van de unit zal bij 

de deur van de klas staan zodat het mogelijk is om een korte boodschap door te geven. 

 

Luizencontrole  

Hoofdluis is een netelig probleem en we kunnen het alleen bestrijden met medewerking van elkaar. Onze school 

heeft een werkgroep die op woensdag na elke vakantieperiode de kinderen controleert volgens een opgesteld 

plan. De data zijn opgenomen in de Klimopkalender. Voor meer informatie over deze controle kunt u contact 

opnemen met de school.  

 

Contactpersoon luizencontrole: Laura van Kempen (l.kempen@optimusonderwijs.nl).  

 

Schoolbieb  

Op vrijdagochtend kunnen leerlingen onder schooltijd boeken lenen in de schoolbieb. Het uitleenpunt van 

BiblioPlus wordt bemand door ouders. De boeken worden voor een periode van twee weken uitgeleend. Wij 

vragen iedereen om de boeken in een plastic tas mee te nemen. 

 

Schoolfoto  

Jaarlijks komt er een schoolfotograaf bij Klimop. Naast individuele foto’s worden er ook groepsfoto’s gemaakt. 

Na afloop kunt u met een inlogcode via de website een bestelling plaatsen. Bovendien worden er foto’s gemaakt 

tijdens de diverse vieringen op onze school. Deze vindt u op Parro of de Facebookpagina.  
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Toezicht op de speelplaats  

We willen ervoor zorgen dat ons onderwijs in de groepen om 08.30 uur kan starten. Daarom zullen de deuren 

van de school om 8:20 open gaan en mogen de kinderen naar binnen. Bij regen mogen kinderen direct bij 

aankomst naar binnen. Dit betekent dat er voor schooltijd niet meer wordt gesurveilleerd door de leerkracht. 

Heeft u een korte vraag of wilt u iets delen met de leerkracht, dan kan dit altijd via Parro of bent u vanaf 08.15 

uur welkom. Natuurlijk kunt u ook altijd een afspraak maken met de leerkracht voor een moment na school. 

 

Tussendoortje  

Uw kind mag een gezond tussendoortje meenemen. Denk hierbij aan fruit of een gezonde koek. Om het 

uitdelen van tussendoortjes enzovoort, te vergemakkelijken is het prettig, dat u de naam van het kind erop zet. 

Dit voorkomt misverstanden. Uw kind mag op school water drinken, wanneer u dit wenst kunt u uw kind een 

plastic beker (zonder deksel) of flesje meegeven. 

 

Verjaardagen 

Unit 1 

De verjaardagen van de kinderen worden in de stamgroep gevierd. De jarige mag ook een bezoekje brengen 

aan de andere stamgroep en daar zal een verjaardagslied voor de jarige worden gezongen.  Wat de traktatie 

betreft mag de jarige uit de traktatietrommel een activiteit grabbelen, de activiteit is voor de gehele unit. Denk 

aan een spelletje, iets langer buiten spelen etc. Ook mag de jarige op deze dag, met twee gekozen vriendjes, 

een werkje kiezen. Er hoeven thuis dus geen traktaties gemaakt te worden.  Bij de kinderen van unit 1 mag u als 

ouder/verzorger ook aansluiten. Verjaardagen worden op een vast moment gevierd, nl. om 08.30 of 10.30 uur. 

De leerkracht neemt tijdig contact met u op om de dag en tijd voor de verjaardag te bespreken.  Als 

ouder/verzorger mag u een foto maken waar alleen uw eigen kind op staat. 

Bij een verjaardag hoort een feestje. Wij vragen u de uitnodigingen voor een verjaardagsfeestje niet op school 

uit te delen. Het is natuurlijk leuk om iemand uit te nodigen, maar niet uitgenodigd worden kan gevoelig liggen. 

Wij vragen hiervoor uw begrip. 

 

Unit 2 en 3 

De verjaardagen van de kinderen worden in de unit gevierd. Er wordt gezongen en kinderen krijgen een 

verjaardagskaart van de leerkracht.  

 

Verjaardag leerkrachten 

Het vieren van de verjaardag van de leerkracht wordt tijdig aan de betreffende groep bekend gemaakt. De 

kinderen verzorgen deze dag meestal met vooraf ingestudeerde stukjes, voordrachtjes, liedjes, dansjes 

enzovoort. De kinderen nemen zo’n viering zeer serieus en we hopen dat u ze de mogelijkheid geeft om er iets 

leuks van te maken. Voor de verjaardag van de leerkrachten worden er géén cadeaus gekocht. Als de kinderen 

iets willen maken, dan is dat natuurlijk erg leuk. 

 

Slotwoord 

Wij hopen dat deze jaarlijkse informatiegids, waarin alle praktische zaken zijn opgenomen, duidelijk is voor u als 

ouder/verzorger. Heeft u vragen, tips en/of opmerkingen, dan horen wij dat graag. Ons team zal graag een 

antwoord geven op uw vragen. 

 

Wij hopen er, samen met u, een goed en mooi schooljaar van te maken met ons motto:  

‘Alleen ga je sneller, samen kom je verder’. 

 


