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De verkorte schoolgids 2022-2023 

De verkorte schoolgids bevat de actuele gegevens, namen, adressen en activiteiten van dit 

schooljaar. 

  

   

 Basisschool De vier Heemskinderen 

Rondestraat 31 

 5352 LJ Deursen-Dennenburg 

 0486-411521 

dir.vierheemskinderen@optimusonderwijs.nl 

www.de4heemskinderen.cms.socialschools.nl 

 

  

mailto:dir.vierheemskinderen@optimusonderwijs.nl
http://www.de4heemskinderen.cms.socialschools.nl/
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Woord vooraf 
Deze verkorte schoolgids is een vereenvoudigde versie van de schoolgids. In de verkorte 

schoolgids staan de wisselende onderwerpen die niet jaarlijks in de schoolgids aangepast 

worden. De verkorte schoolgids wordt jaarlijks bij het begin van het schooljaar naar de 

ouders* gemaild en op de website van de school geplaatst. De informatie die u in deze 

verkorte schoolgids kunt vinden staat ook op de website van de school.  

Wanneer uw kind in verband met ziekte niet naar school kan komen, wilt u dan zo 

vriendelijk zijn dit voor 8.30u telefonisch te melden aan de leerkracht van uw kind? Via 

parro kan ook een ziekmelding worden doorgegeven (ook graag voor 8.30u). U kunt 

natuurlijk ook een ander kind een briefje mee naar school geven. Komt er geen bericht, 

dan informeren wij bij U waarom uw kind niet op school aanwezig is.  

Extra verlof moet (tijdig) schriftelijk aangevraagd worden bij de directeur. Aan de hand 

van de wettelijke regels wordt bekeken of uw kind recht heeft op verlof. In alle situaties 

van ongeoorloofd schoolverzuim is de directeur van de school wettelijk verplicht om dit te 

melden bij de leerplichtambtenaar van de gemeente.  

Op het jaarrooster 2022-2023 kunt u zien op welke dagen er geen school is, omdat uw 

kind vakantie heeft, een vrije dag is of dat uw kind eerder uit is. Op deze wijze kunt u 

tijdig opvang regelen voor uw kind en of rekening houden met de planning van uw vrije 

dagen of werkdagen. Het jaaroverzicht ziet u achter in deze gids. 

Met vriendelijke groet,  

 

Directie en team van basisschool De vier Heemskinderen 

 

 

 

* Waar ouders geschreven wordt, bedoelen wij ook verzorgers 
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NAW gegevens van basisschool De vier Heemskinderen 

 

R.K. Basisschool De vier Heemskinderen 

Rondestraat 31 

5352 LJ Deursen-Dennenburg 

Tel: 0486-411521 

Brinnummer: 06VO 

Banknummer: NL 34 RABO 0143 1106 24 

Email-adres: dir.vierheemskinderen@optimusonderwijs.nl  

Website: www.de4heemskinderen.cms.socialschools.nl 

  

mailto:dir.vierheemskinderen@optimusonderwijs.nl
http://www.de4heemskinderen.cms.socialschools.nl/
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Samenstelling van het team 
Groep Naam Email-adres 

Directeur 
tel. voor noodgevallen: 

Noortje Rutten 
0630191232 

dir.vierheemskinderen 
@optimusonderwijs.nl 

Intern begeleider   

Groep 1-2 ma-di-woe Carolien Huvenaars c.huvenaars@optimusonderwijs.nl  

Groep 1-2 do-vrij Milou de Kleijn m.dkleijn@optimusonderwijs.nl  

Groep 3-4 ma-di-woe* Mariëlle Loeffen marielle.loeffen@optimusonderwijs.nl  

Groep 3-4  woe*-do-vrij Sonja de Best s.dbest@optimusonderwijs.nl 

Groep 5-6 ma-di Ilse van Summeren i.vsummeren@optimusonderwijs.nl 

Groep 5-6 woe-do-vrij Sanne Hermens s.hermens@optimusonderwijs.nl 

Groep 6-7-8 ma-di- do-vrij Mieke van Veghel m.vveghel@optimusonderwijs.nl 

Groep 6-7-8 woe Ilse van Summeren i.vsummeren@optimusonderwijs.nl 

Ondersteuning Wim van der Venne w.vdvenne@optimusonderwijs.nl 

* Mariëlle en Sonja hebben de woensdagen verdeeld.  

mailto:c.huvenaars@optimusonderwijs.nl
mailto:m.dkleijn@optimusonderwijs.nl
mailto:marielle.loeffen@optimusonderwijs.nl
mailto:s.dbest@optimusonderwijs.nl
mailto:i.vsummeren@optimusonderwijs.nl
mailto:s.hermens@optimusonderwijs.nl
mailto:m.vveghel@optimusonderwijs.nl
mailto:i.vsummeren@optimusonderwijs.nl
mailto:w.vdvenne@optimusonderwijs.nl
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Vertrouwenspersoon 
Juf Mieke van Veghel en juf Carolien Huvenaars zijn de interne vertrouwenspersonen waar 

kinderen met klachten van kinderen (of van ouders als spreekbuis van de kinderen) 

terecht kunnen. Het gaat dus om klachten van een kind aan het adres van een volwassen 

medewerker van school of om klachten van een kind ten aanzien van een ander kind of 

kinderen. 

In de schoolgids is een verdere procedure beschreven, mocht de inzet van de interne 

vertrouwenspersoon niet tot een passende oplossing leiden. 

Nieuwsbrief 
Het Prikbord verschijnt om de vier schoolweken op vrijdag. De data dat het prikbord 

gepubliceerd zal worden kunt u vinden in het jaarrooster.  

De nieuwsbrief wordt naar alle ouders gestuurd en naar ouders van aangemelde leerlingen. 

Andere geïnteresseerden kunnen aangeven de nieuwsbrief te willen ontvangen door een 

mail te sturen naar: dir.vierheemskinderen@optimusonderwijs.nl  

Afmelden kan op dezelfde wijze. 

Schooltijden groepen 1 t/m 8 
Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag  08.30 - 14.00 uur 

Bewegingsonderwijs 
Als een leerling om de een of andere reden niet met het bewegingsonderwijs mag 

meedoen, dan graag een briefje van de ouders. Als we binnen gymmen dan behoren de 

gymschoenen schoon te zijn. Groep 1/2 maakt gebruik van de speelplaats en speelzaal van 

De vier Heemskinderen. Tijdens regen kan de leerkracht besluiten om in plaats van buiten 

te spelen naar de gymzaal te gaan. Groep 1/2 heeft geen vaste gymtijden. 

Gymrooster 2022-2023 
Op vrijdagochtend van 8.15u tot 10.15u heeft groep 3 t/m 8 gym in de zaal van Hoge 

Graaf in Ravenstein. Zij maken gebruik van vervoer met een bus. Let op: De bus vertrekt 

op vrijdagochtend om 08:15 uur! vanuit de school. Wilt U er voor zorgen dat de kinderen 

op tijd zijn en een sportbroekje T-shirt aan hebben en de gymschoenen meenemen naar 

school? De gymlessen zullen dit schooljaar gegeven worden door gymdocent Jorn van 

Vught van het Sport Expertise Centrum en door de eigen leerkrachten.  

Hulpouders  

De school heeft behoefte aan ouders die kunnen helpen. Regelmatig zullen u via het 

Prikbord of via de groepsouder verzoeken om hulp bereiken. We zijn blij met uw hulp. 

  

mailto:dir.vierheemskinderen@optimusonderwijs.nl
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Ouderraad basisschool De vier Heemskinderen 

 naam e-mailadres 

Voorzitter  Marina van Dieten m.v.rooijen@hotmail.com  

Penningmeester Lobke Landman Lobkel@hotmail.com  

Lid ouderraad Emmy van Boxtel fem1980@live.nl 

Lid ouderraad Inge Rijkers inge-dirkjan@home.nl 

Lid ouderraad Debbie van Thiel janssendebby@hotmail.com 

Lid ouderraad Kelly van de Wetering Kelly1986oss@hotmail.com 

Lid ouderraad Marieke Hoefnagel mariekehoefnagel@hotmail.com  

Lid ouderraad Kim Kuijpers kimsuppers@live.nl  

Lid ouderraad Hoa Bui txhbui@gmail.com  

Lid ouderraad Lincy Kuijpers Lincy_kuypers3@hotmail.com  

Lid ouderraad Kim van Grunsven info@allestraten.nl  

Lid ouderraad   

Vanuit het team is Ilse van Summeren contactpersoon van de ouderraad. 

Groepsouders 
Iedere groep heeft een groepsouder die contacten onderhoudt met de leerkrachten, de 

ouders en de ouderraad. De groepsouders helpen ook met de organisatie van extra 

activiteiten en excursies. De groepsouder kan dan ook namens de school een beroep op u 

doen om bijvoorbeeld mee te gaan op excursie.  

Ouderbijdrage 
De school organiseert een heleboel activiteiten die niet door de overheid betaald worden 

zoals: traktaties met Sinterklaas, sportdag, kerstmis, kosten die voor excursies gemaakt 

worden, enz. De ouderbijdrage wordt vastgesteld door de MR (medezeggenschapsraad) op 

advies van de Ouderraad. 

De Ouderraad vraagt een bijdrage van € 25,00 per kind om bijvoorbeeld met Sinterklaas 

een cadeautje te geven, op schoolreis te gaan, met de sportdag en tijdens vieringen op 

wat lekkers te kunnen trakteren. U wordt geïnformeerd wanneer dit bedrag overgemaakt 

kan worden op rekeningnummer NL19RABO0143112058 t.n.v. de Ouderraad.  

De Ouderraad ontvangt ook inkomsten met het ophalen van oud papier. Voor het ophalen 

van oud papier worden alle ouders ingedeeld. U komt ongeveer 1 keer per anderhalf jaar 

aan de beurt. 

Het budget dat de school van de overheid krijgt is zodanig dat we dit nodig hebben voor 

leermiddelen e.d. Naar gelang de school extra inkomsten heeft kan zij dus ook extra 

activiteiten voor de kinderen ontplooien. Het kan voorkomen dat een kind een alternatief 

programma krijgt aangeboden. Mocht u problemen hebben met het betalen van de 

mailto:m.v.rooijen@hotmail.com
mailto:Lobkel@hotmail.com
mailto:fem1980@live.nl
mailto:inge-dirkjan@home.nl
mailto:janssendebby@hotmail.com
mailto:Kelly1986oss@hotmail.com
mailto:mariekehoefnagel@hotmail.com
mailto:kimsuppers@live.nl
mailto:txhbui@gmail.com
mailto:Lincy_kuypers3@hotmail.com
mailto:info@allestraten.nl
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ouderbijdrage, neem dan contact op met de directie van de school. Het betalen van 

ouderbijdrage is niet verplicht.  

Voor de kosten van het schoolverlaterskamp, dat tweejaarlijks gehouden wordt voor groep 

7 en 8, wordt afzonderlijk een bijdrage gevraagd.  

Medezeggenschapsraad basisschool De vier Heemskinderen 

geleding naam e-mailadres 

Oudergeleding en voorzittter Marieke Elbers marieke-elbers@hotmail.com 

oudergeleding Maike van Zwam maikevanzwam@hotmail.com  

personeelsgeleding Sonja de Best s.dbest@optimusonderwijs.nl  

personeelsgeleding Sanne Hermens s.hermens@optimusonderwijs.nl  

 

De MR toetst en volgt het beleid van de school. De MR heeft aan de hand van het 

reglement instemming of adviesrecht en mag standpunten namens ouders inbrengen in de 

vergadering.  

Gevonden voorwerpen  
In de loop van een schooljaar blijven er altijd kledingstukken, tassen, gymschoenen e.d. 

op school liggen. De gevonden voorwerpen worden in de tussenruimte tussen hoofdingang 

en keukentje bewaard. De spullen die aan het einde van het schooljaar nog niet zijn 

opgehaald worden in de zomervakantie aan een goed doel gegeven. 

Tussendoortje 
Om 10.15 uur hebben de kinderen van alle groepen een pauze. Ze eten dan een stukje 
fruit of groente. Kinderen die moeite hebben met het eten van fruit/groente, mogen een 
boterham meebrengen, geen koeken, dus ook geen peperkoek. Bij verjaardagen is een 
traktatie leuk, ook daarbij kan gezond heel lekker zijn.  Daar gaat de voorkeur naar uit. 
Houd in ieder geval de traktatie klein. Elkaar overtreffen in de vorm van de traktatie is 
niet nodig! Ook worden er bij de traktatie geen cadeautjes uitgedeeld. 
In verband met de hygiëne gaat de voorkeur uit naar voorverpakte traktaties. 
EU schoolfruit stimuleert kinderen samen in de klas fruit en groente te eten. 

Deelnemende basisscholen ontvangen 20 weken lang iedere week 3 porties groente en 

fruit voor alle leerlingen. En dat helemaal gratis dankzij financiering van de Europese 
Unie! 

Tussen 5 september 2022 en 10 februari 2023 ontvangen wij 3x per week groente en 
fruit voor onze leerlingen. 

 

Lunch  

Om 12:00 uur eten de kinderen samen met hun leerkracht de van thuis meegebrachte 

lunch. Ook hiervoor geldt dat wij als school een gezonde lunch prefereren. Natuurlijk 

mailto:marieke-elbers@hotmail.com
mailto:maikevanzwam@hotmail.com
mailto:s.dbest@optimusonderwijs.nl
mailto:s.hermens@optimusonderwijs.nl
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blijft u daar als ouder zelf verantwoordelijk voor. Koolzuurhoudende dranken, 

energiedranken, snoep en koek zijn niet toegestaan. In verband met de veiligheid van 

onze leerlingen kunnen we het gebruik van kokend water niet toestaan. De drinkbekers 

kunnen in de koelkast worden bewaard. 

Middagpauze 
Na de lunch hebben de kinderen een kwartier pauze onder toezicht van de leerkracht(en). 

Fietsen 
Als het enigszins kan laat u uw kind te voet naar school en naar huis gaan. Dat komt de 

veiligheid rondom ons schoolgebouw ten goede. De kinderen mogen met de fiets naar 

school komen en plaatsen de fietsen in de stalling. De kinderen mogen op het toegangspad 

en de speelplaats alleen lopen (dus niet fietsen). Wilt u zelf het goede voorbeeld geven 

door ook te lopen. 

Eenrichtingsverkeer voor auto’s  
In verband met de veiligheid in het verkeer verzoeken wij ouders/verzorgers bij het halen 

en brengen van de kinderen dringend om met de auto alleen vanaf De Hoogstraat De 

Rondestaat in te rijden. Dat is een stuk veiliger voor iedereen. Dank voor uw begrip en 

medewerking. 
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Bijlage: jaarplanning en vakantierooster leerlingen 2022-2023 
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