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Beste ouder(s)/verzorger(s),
Hierbij ontvangt u de informatiefolder van de Mariaschool.
Het is praktische informatie die voor u van belang is.
U kunt deze ook vinden op onze website www.mariaschoolulft.nl
Dit geldt tevens voor de schoolgids. Deze vindt u ook op de website.
Wij hopen dat deze folder een centrale plek in uw huis zal krijgen, zodat
u de benodigde informatie vlak bij de hand heeft.
Wij wensen iedereen een fijn schooljaar toe.
Het team van de Mariaschool.
Ons Motto:
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Samenwerking
Acceptatie
Meningsuiting
Energiek
Nieuwsgierig

Mariaschool, Neptunus 8, 7071 VG Ulft
 0315 – 641071, mariaschool@essentius.nl
www.mariaschoolulft.nl

Alle medewerkers van de Mariaschool
Directeur: dhr. M. J. Ros,
michel.ros@essentius.nl
Pl.v dir.: mw. Jessica Lamers,
jessica.lamers@essentius.nl
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Medewerkers van de Mariaschool
Groepsindeling
Leerkrachten met speciale taken
Plattegrond van de school
Bewegingsonderwijs
Gymtijden
Praktische zaken
Parapluregels
Zaken van belang
Verzekeringen
Contacten ouders en school
Schooltijden
Vakanties en vrije dagen
Lijst van belangrijke adressen
Buitenschoolse en Voorschoolse Opvang
Buitenschoolse activiteiten

1. mw. Yvette te Boekhorst-Fontein,
yvette.te.boekhorst@essentius.nl
2. mw. Diana Berendsen-Hunting,
diana.berendsen@essentius.nl
3. mw. Claudia Erinkveld-Derksen,
claudia.erinkveld@essentius.nl
4. mw. Annelies Geessink
annelies.geessink@essentius.nl
5. mw. Esra Geurts
esra.geurts@essentius.nl
6. mw. Esmee Frazer
esmee.frazer@essentius.nl
7. mw. Demi te Grootenhuis
demi.te.grootenhuis@essentius.nl
8. mw. Silke Haferkamp-te Grotenhuis
silke.haferkamp@essentius.nl
9. mw. Kim Hakvoort
kim.hakvoort@essentius.nl
10. mw. Floor Helmink
floor.helmink@essentius.nl
11. dhr. Koen Hunting
koen.hunting@essentius.nl
12. mw. Lisa Knuvink
lisa.knuvink@essentius.nl

13. mw. Monique Liebrand,
monique.liebrand@essentius.nl
14. mw. Marieke Maandag-Willemsen,
marieke.maandag@essentius.nl
15. mw. Cherita Merk-Straatman
cherita.merk@essentius.nl
16. mw. Liselotte Mertens,
liselotte.mertens@essentius.nl
17. mw. Mirjam Mulleman-Cillessen,
mirjam.mulleman@essentius.nl
18.dhr. Martin Rexwinkel,
martin.rexwinkel@essentius.nl
19.mw. Kitty Teunissen,
kitty.teunissen@essentius.nl
20.mw. Fleur de Vrught,
fleur.de.vrught@essentius.nl
21.mw. Veronie Wellink-Keuben,
veronie.wellink@essentius.nl
22.mw. Maaike Wolsink-Wagenmans,
maaike.wolsink@essentius.nl
Ond. assist.
mw. Manon van Kleef,
manon.van.kleef@essentius.nl
Huish. kracht:

mw. Sonja Bekker,

Huish. kracht:

mw. Marijke Keurentjes,

Conciërgetaken:

dhr. Martin Bannink,

Adm.-kracht:

mw. Wendy Vinkenvleugel.
wendy.vinkenvleugel@essentius.nl

Tijden bewegingsonderwijs
1A-2A mw. M. Wolsink
mw. V. Wellink

maandag
donderdag

09.00 u – 09.45 u
08.45 u – 09.30 u

7B-8B mw. L. Mertens
mw. E. Geurts

maandag
donderdag

09.30 u – 10.15 u
08.45 u – 09.30 u

1B-2B mw. E. Frazer

maandag
donderdag

10.30 u – 11.15 u
08.45 u – 09.30 u

8A

maandag
donderdag

08.30 u – 09.30 u
10.45 u – 11.30 u

1C-2C mw. Y. te Boekhorst maandag
donderdag

09.45 u – 10.30 u
08.45 u – 09.30 u

3A

mw. L. Knuvink

maandag
donderdag

sport en spel op school
12.45 u – 13.30 u

3B

mw. F. de Vrught

maandag
donderdag

sport en spel op school
12.45 u - 13.30 u

4A

mw. S. Haferkamp
Mw. A. Geessink

maandag
donderdag

13.30 u – 14.15 u
09.30 u – 10.15 u

4B

mw. C. Erinkveld
dhr. M. Rexwinkel

maandag
donderdag

09.30 u - 10.15 u
10.45 u - 11.30 u

5A

mw. D. Berendsen
maandag
mw. D. te Grootenhuis donderdag

12.45 u – 13.30 u
09.30 u – 10.15 u

5B

mw. M. Liebrand

maandag
donderdag

13.30 u – 14.15 u
09.30 u – 10.15 u

6A

mw. F. Helmink

maandag
Donderdag

12.45 u – 13.30 u
12.45 u – 13.30 u

7A

mw. K.Hakvoort

maandag
donderdag

10.45 u – 11.30 u
10.45 u – 11.30 u

dhr. K. Hunting

Bewegingsonderwijs
De gymlessen voor de groepen 1 t/m 8 worden op donderdag gegeven in
de sporthal ‘De IJsselweide’ (ca. 800 m van school). De kinderen gaan
onder begeleiding per fiets of lopend heen en/of terug naar de sporthal.
Zij krijgen lichamelijke opvoeding van vakleerkrachten en van studenten.
Leerlingen van de groepen 1-2 worden ’s ochtends afgezet bij Sporthal
“de IJsselweide”. Dit in het kader van Schoolsportarrangement Sportief
Buurthuis IJsselweide (SBIJ).

De leerlingen gymmen buiten voor de herfstvakantie en na de meivakantie.
Dan is het gebruik van buitensportschoenen heel erg prettig.
De groepen 3 gaan lopend naar de sporthal.
Voor de groepen 4, 5 en 6 (voor groep 6 het eerste half jaar) worden
fietsouders ingezet.
De groepen 1 t/m 2 en de groepen 3 maken op maandag gebruik van de
speelzaal in onze school.
Wat gymkleding betreft, zien we graag de leerlingen in een gymbroekje
met T-shirt. Een gympakje mag natuurlijk ook, maar is niet nodig.
Gymschoenen worden in de kleedkamer aangetrokken, dus niet thuis. De
eigenaar van de sporthal verzoekt ons de kinderen/ouders erop te wijzen
dat ze geen sportschoenen met zwarte zolen aandoen. Deze veroorzaken
vaak strepen op de vloer die bijna niet verwijderd kunnen worden.
Wij stellen het op prijs dat de kinderen uit de groepen 1 t/m 2 gymmen
op balletschoenen (met stroeve zolen).
De groepen 1 en 2 gymmen in hemd en onderbroek.

Praktische zaken
Afspraken
Om misverstanden te voorkomen volgen hier een aantal regels:
1 15 minuten voor de lessen beginnen, mogen de kinderen op de
speelplaats zijn of gebruik maken van de afgesproken inloop.
2 Kinderen, die dicht bij school wonen, nemen geen fiets mee, als
zij niet naar de sporthal moeten.
3 Ouders, leerkrachten en kinderen lopen met de fiets aan de hand
over de speelplaats zowel voor als na school.
4 We lopen rustig door de gangen bij het in- en uitgaan van de
school, maar zeker tijdens de lessen.
5 We geven de beplanting rond de school de kans om te groeien.
6 We gaan het schoolplein op en af via de daarvoor bestemde
ingangen. Kinderen van groepen 3 t/m 8 mogen niet met de fiets
via de kleuterspeelplaats komen.
7 Het moedwillig vernielen van schooleigendommen wordt in
rekening gebracht.
8 Ouders wachten buiten aan het einde van de schooldag. De
leerkracht neemt de kinderen mee naar buiten en in de middenen bovenbouw komen de kinderen zelf naar buiten.

INLOOPROOSTER groepen 1 t/m 4.
Tijdens de inloop kunt vanaf 8.15 uur naar het lokaal van uw
kind(eren) gaan en kijken waar uw kind mee bezig is.
Voor de groepen 1 t/m 4 is er een “inloopweek” per maand.
U kunt in deze week elke dag gebruik maken van de inloop.
Week
35,39,44,48,2,6,11,15,21,25
36,40,45,49,3,7,12,16,22,26
37,41,46,50,4,9,13,19,23,27
38,42,46,51,5,10,14,20,24

Groepen
Groep 1-2A
Groep 1-2B
Groep 1-2C
Groep 3A,3B,4A,4B

INLOOPROOSTER groepen 5 t/m 8.
Voor de groepen 5 t/m 8 blijft er een inloop-dag per maand
gehandhaafd.
Dit is op wisselende dagen, zodat u toch gebruik kan maken van de
inloop.
Dit alles wordt steeds vermeld in de nieuwsbrief die u maandelijks
ontvangt.
Voor de eerste maand vindt u hieronder de inloop:
Dinsdag 30-8 groep 5A, 5B
Woensdag 31-8 groep 6A, 7A
Donderdag 1-9 groep 7/8B, 8A

Dinsdag 27-9 groep 7/8B, 8A
Woensdag 28-9 Groep 5A,5B
Donderdag 29-9, Groep 6A, 7A

Parapluregels
Om op een fatsoenlijke en respectvolle manier met de ander om te
gaan, gaan wij uit de volgende vier parapluregels:
- We hebben respect voor elkaar;
- We storen elkaar niet;
- We zijn zuinig op de spullen;
- Wat we zelf kunnen, doen we zelf;

Op de M ar i ascho o l wo r de n de r e gels v an de
K anj e r tr ai ni ng t oe ge past .

Zaken van belang
1 In deze kalender staan de vakanties vermeld. De vaststelling is
gebeurd in nauw overleg met de andere basisscholen in de gemeente
en met de scholen voor voortgezet onderwijs. Uiteraard is rekening
gehouden met de landelijke vakantiespreiding.
Wij wijken hiervan niet af (m.u.v. gewichtige omstandigheden)
2 Houd uw kind niet te vlug thuis. Als uw kind ziek is, meld dat dan
even via Klasbord. U bespaart ons veel zorgen, als u ons even bericht
doet. Wanneer uw kind een bijzondere (besmettelijke) ziekte heeft,
stellen wij het zeer op prijs, als u dit er even bij vertelt.
3 Wij vragen u ervoor te zorgen dat uw kind naast alle activiteiten in
verenigingen en sportclubs voldoende rustmomenten krijgt, zodat
het uitgerust op school komt. Rust en regelmaat zijn van groot
belang voor een kind in de groei.

Schade aan eigen kleding, brillen, fietsen e.d. kan alleen verhaald
worden door de ouders van de veroorzaker aansprakelijk te stellen.
Dit loopt NIET via de schoolverzekering.

Reisverzekering.
Ook heeft het bestuur een doorlopende reisverzekering afgesloten.

Contacten ouders  school
Informatieavond
Aan het begin van het schooljaar wordt voor elke groep een
informatieavond gehouden. De leerkrachten geven u informatie over wat
er in dit schooljaar behandeld zal worden en hoe we zullen werken.

Kennismakingsgesprek ouder - leerkracht

Verzekeringen
W.A.-verzekering.
Het bestuur heeft een W.A.-verzekering afgesloten voor het geval uw
kind onder schooltijd schade aan derden toebrengt en de
verantwoordelijken dit hadden kunnen voorkomen.

Ongevallenverzekering.
Deze ongevallenverzekering geldt gedurende de tijd dat de kinderen
onder toezicht staan van leerkrachten en/of hulpkrachten/stagiaires,
alsmede het rechtstreeks gaan van huis naar school en omgekeerd.
De verzekering geldt ook voor kleuters tijdens inloopdagen,
leerkrachten, onderwijsondersteunend personeel, hulpouders en
stagiaires tijdens activiteiten die in schoolverband plaatsvinden.

In de eerste maanden van het schooljaar krijgen ouders/verzorgers een
uitnodiging voor een eerste kennismakingsgesprek. We willen wat
doelgerichter over de ontwikkeling van het kind speken. Daarbij komen
o.a. de thuissituatie, het welbevinden, de kwaliteiten en ontwikkelpunten
van het kind en de verwachtingen van ouders aan de orde. Eventuele
afspraken kunnen dan meteen worden vastgelegd.
Mocht er een reden zijn om de leerkracht thuis te willen spreken dan is
dit mogelijk.
Het gesprek duurt ongeveer 20 minuten. Als de ouders/verzorgers of de
leerkracht denken meer tijd nodig te hebben, dan kan dit van te voren
kenbaar gemaakt worden.

Spreekuur.
Meerdere keren per jaar bieden wij gelegenheid om met de leerkracht
van de groep over uw kind te praten. Er wordt een gespreksronde open
gezet via Klasbord, waarin u kunt intekenen voor een 10-minutengesprek.
Als er problemen zijn, raden we u aan zo spoedig mogelijk contact op te
nemen met de leerkracht. Ook andersom zal dit het geval zijn.

Rapporten.

Voorlichting Voortgezet Onderwijs.

10 februari ontvangen de leerlingen hun eerste rapport. Maandag
13 februari en dinsdag 14 februari wordt u in de gelegenheid gesteld
het eerste rapport van uw kind(eren) te bespreken. Voor groep 8 zijn
er i.v.m. de schoolkeuze drie momenten ingepland. Dit geldt ook voor
grotere groepen.
Het tweede rapport wordt op vrijdag 23 juni aan uw kind meegegeven.
Op maandag 26 juni en dinsdag 27 juni zijn de rapportgesprekken.
Daarnaast zijn er nog spreekuuravonden gepland op 28 en 29
november en op 15 en 16 mei.

Voor de ouders van de leerlingen van groep 8 zal er voorlichting zijn
over het Voortgezet Onderwijs en de Eindtoets. U ontvangt hierover
nader bericht. Ook worden er adviesgesprekken gehouden.

Nieuwsbrief/Website/Klasbord
Klasbord is het communicatiemiddel voor contacten met
ouder(s)/verzorger(s) van de Mariaschool.
Sinds kort kunnen wij ook met een klik berichten vanuit Klasbord
op de website plaatsen.
Dus mocht u geïnteresseerd zijn in wat er in andere groepen
gedaan wordt, kunt u vaak op de website de kalender,
Schoolnieuws en de maandelijkse Nieuwsbrief (onder tabblad
Nieuws -> Nieuwsbrieven -> 2022-2023) vinden. Dit is geen
vervanger van Klasbord en kijkt u echt met regelmaat op dit
medium.
Wanneer de nieuwsbrief verschijnt, ontvangt u bericht via Klasbord
en vindt u in de app de brief terug bij -Links-.

Eerste Communie/Vormsel.
In de loop van het schooljaar zijn er informatieen verdiepingsavonden voor de ouders van de
leerlingen die de Eerste Communie doen (groep
4) of gevormd worden (groep 8). U ontvangt
hierover tijdig bericht. De voorbereidingen
worden door werkgroepen buiten schooltijd
gedaan.

Schooltijden
De groepen 1 t/m 8 hebben een continurooster met
de volgende verdeling:

Ma.

8.30 u – 14.15 u

Di.

8.30 u – 14.15 u

Wo. 8.30 u – 14.15 u
Do.

8.30 u – 14.15 u

Vr.

8.30 u – 12.30 u

Lijst van belangrijke adressen
Vakanties en vrije dagen
Herfstvakantie: 24 t/m 28 oktober 2022
Kerstvakantie: 26 december 2022 t/m 6 januari 2023
Voorjaarsvakantie: 20 februari t/m 24 februari 2023
Pasen: 10 april 2023
Meivakantie 24 april t/m 5 mei 2023
Hemelvaart: 18 en 19 mei 2023
Pinksteren: 29 mei 2023
Zomervakantie: 10 juli t/m 18 augustus 2023
Vrije dagen/ Studiedagen:
donderdag 22 september 2022
vrijdag 18 november 2022
dinsdag 30 mei 2023
woensdag 28 juni 2023
maandag 31 oktober 2022 (alle scholen van Essentius)
vrijdag 7 april 2023 (alle scholen van Essentius)

Bestuur van Essentius
1. Voorzitter: mw. Saskia Hakstege - Buitenhuis
2. Bestuurslid: dhr. Dennis Huizer
3. Bestuurslid: dhr. Henk Dijk
4. Bestuurslid: dhr. Sjoerd Jansen
5. Bestuurslid: mw. Anneke Ros

Boven schools Management
D i r e c t e u r B e st uu rd e r :
dhr. A. Sluiter

Bestuurskantoor
Bezoekadres:
St. Lidwinastraat 1, 7075 AK, Etten. Tel. 0315-617013
Postadres:
Postbus 23, 7060 AA, Terborg

M e dez e gge nschapsr aad
Namens de ouders:
1. Lid
dhr. Giel Bruil
2. Secr.
mw. Jessica Klatt
3. Aspirant lid dhr. Dion Wissing

tel. 06 53 57 12 64
tel. 06 18 54 31 98
tel. 06 24 24 57 09

Namens het team:
4. voorz.
5. lid

Mw. Monique Liebrand
mw. Diana Berendsen

Ouderraad
mw. Hester Gussinklo (voorzitter)
mw. Jolanda Hogenkamp (voorzitter)
mw. Marja Hansen (secretaris)
mw. Marleen Maandag (secretaris)
mw. Laura Hebinck (penningmeester)
mw. Femke Bruil (penningmeester)
mw. Engelien Lammers
mw. Richelle van Asselt
mw. Christina Kopmels
mw. Ellen Böhmer
mw. Maaike Susebeek
mw. Janneke Jansen

Namens het team:
mw. Jessica Lamers
mw. Veronie Wellink

Belangrijke adressen (vervolg)
Essentius
Postadres:

Postbus 23
7060 AA Terborg

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad
Secretariaat:
gmr@essentius.nl
Medezeggenschapsraad Mariaschool
Secretariaat p/a Mariaschool
Neptunus 8,
7071 VG Ulft tel. 0315 – 64 10 71
Oudervereniging Mariaschool
Secretariaat: mw. M. Hansen,
p/a Mariaschool,
Neptunus 8, 7071 VG Ulft tel. 0315 – 64 10 71
IJsselgroep Iselinge Educatieve Faculteit
Postbus 277
7000 AG Doetinchem
tel. 0314 – 37 41 41
Interne Vertrouwenspersoon:
Mw. Floor Helmink
floor.helmink@essentius.nl
Externe Vertrouwenspersoon:
Mw. Yvonne Kamsma,
tel. 088-09 31 888
Inspectie van het onderwijs:
info@owinsp.nl
www.onderwijsinspectie.nl

Buitenschoolse opvang (BSO) Humankind

GGD Gelre-IJssel
Postbus 90
7400 AB Deventer
Tel. 0570 – 66 46 64
Vragen over onderwijs:
Postbus 51
tel. 0800 – 8051 (gratis)

BSO Berenhut (4 t/m 12 jaar), Ds. van Dorpstraat 3 7081
BD Gendringen
BSO Fun 8 + BSO Industrieweg 4, 7071 CK Ulft.

Klachtencommissie voor het katholiek onderwijs
Postbus 82324
2508 EH
Den Haag

Buitenschoolse opvang bij Humankind kinderopvang en ontwikkeling.

Advies & Meldpunt kindermishandeling Gelderland
Eusebiusbuitensingel 20,
6828 HV Arnhem. tel 026 44 24 222

Een schoolgaand kind wint een wereld aan zelfstandigheid. Het
ontdekken van eigen talenten, vrienden en vriendinnen: als
ouder voel je dat je je kind een stukje meer los mag laten. Dat
doen wij ook op de BSO. Zeker oudere kinderen willen zelf de
wereld verkennen en leren van nieuwe ervaringen. Een kind
moet kunnen vallen en weer opstaan. Mede dankzij de
enthousiaste inbreng van de kinderen zelf, is ons
activiteitenaanbod iedere dag weer gevarieerd en uitdagend.
Sporten, knutselen, theater maken, koken. Niks moet, chillen
op de bank mag ook. Want tijd bij de BSO is vrije tijd. Ook kan
op locatie ingespeeld worden op themadagen- of weken, met
een vaak spectaculair activiteitenprogramma. Wij werken ten
slotte landelijk, daar heeft iedere locatie profijt van. De
buitenschoolse opvang is er voor kinderen van vier tot dertien
jaar. Na school, op vrije dagen, maar ook in de vakanties.

De Kindertelefoon
0800-0432
een gratis telefoonnummer
dagelijks van 14.00 – 20.00 uur.

Ondersteuningsloket:
Secretariaat SWV Doetinchem e.o.,
Postbus 277
7000 AG Doetinchem

Buitenschoolse opvang(BSO)
Humankind
BSO Berenhut Gendringen

De kinderen worden door medewerkers van school gehaald.
We hebben bij BSO Berenhut de kinderen verdeeld in 3
leeftijdsgroepen. 4 tot 6 jarigen, 6 en 7 jarigen, 7 jaar en ouder.

Wij bieden bij BSO op maandag tot en met donderdag opvang Buitenschoolse opvang De Berenhut, Ds. van Dorpstraat 3,
aan van 14.15- 18.30 uur en op de vrijdag van 12.30-18.30 uur.
Er zijn verschillende contracten mogelijk, inclusief of exclusief 7081 BD Gendringen.
vakantieopvang en
Buitenschoolse opvang Fun Industrieweg 4, 7071 CK Ulft.
opvang tot
17.30 uur of 18.30 uur.
Om
meer
met
we bij
deze leeftijdsgroep.

kinderen vanaf 8 jaar nog ( terrein van vv Gendringen).
aanbod te kunnen bieden
leeftijdsgenootjes, bieden
BSO Fun opvang voor

BSO Fun is open op maandag, dinsdag en donderdag en is op
het terrein van vv Gendringen ( naast de Sporthal IJsselweide).
Eventueel bij voldoende aanmeldingen uitbreiding naar
woensdag. We werken intensief samen met vv Gendringen en
doen we mee aan het sportakkoord. Maar ook geschikt voor de
niet sportende kinderen.
In de vakanties en studiedagen van de Mariaschool bieden wij
opvang aan van 7.00 / 7.30 -18.30 uur
In de mei- en zomervakantie (afhankelijk van de leeftijd) gaan
we een week naar Openluchttheater Engbergen en bieden we
daar opvang.
Meer informatie of een rondleiding? Bel dan 0315-641443
of regel het snel op www.humankind.nl

BSO en VSO bij Kinderopvang Juut & Co
Nijverheidweg 7
7071 CH Ulft
Telefoon: 0315-231 775
E-mail: info@juutenco.nl

Kinderopvang Juut & Co is een kinderopvangorganisatie die buitenschoolse
opvang (BSO), kinderdagopvang (KDV), peuteropvang en gastouderopvang
aanbiedt. De opvang wordt verzorgd in ons pand aan de Nijverheidsweg en wij
bieden BSO aan op de Mariaschool.
De schoolgaande kinderen worden van school opgehaald en wij brengen ze
naar de BSO of ze blijven op de Mariaschool en lopen naar de BSO ruimte.
Daar eten wij met alle kinderen gezamenlijk fruit en drinken wat. Vervolgens
bieden wij de kinderen een activiteit aan, maar ze mogen zelf bepalen wat ze
graag willen doen. “Niets moet en alles mag”, geldt bij ons op de BSO, maar
natuurlijk wel binnen de regels. De kinderen moeten vooral een leuke middag
hebben.

Wij bieden bij BSO Ulft op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag opvang
aan van 14.15-18.30 uur en op de vrijdag van 12.30-18.30 uur. Bij BSO
Mariaschool bieden wij opvang op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag
van 14.15-18.30 uur. Ons uurtarief voor 2022 is €7,70 per kind per uur.
In de vakanties bieden wij op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en
vrijdag opvang aan van 7.30-18.30 uur. Voor BSO Mariaschool bekijken we per
vakantie of de opvang bij de Mariaschool of bij BSO Ulft wordt geboden.
Op alle ochtenden bieden wij voorschoolse opvang (VSO) aan. U brengt uw
kinderen bij ons en wij zorgen dat uw kinderen op tijd op school komen. Ze
kunnen bij ons hun boterham opeten en natuurlijk mogen ze ook spelen.
De kosten zijn €7,70 per kind per uur en wij bieden opvang aan van 7.00-8.30
uur. Deze opvang wordt verzorgd bij BSO Ulft.
De mogelijkheid om flexibel, volgens rooster, de opvang af te nemen, wordt
bekeken bij de aanvraag. Zou u meer informatie willen of heeft u vragen, dan
kunt u ons bereiken op 0315-231775 of mailen naar mariel@juutenco.nl.

Buitenschoolse activiteiten
In tegenstelling tot voorgaande jaren kunnen leerlingen meedoen aan
buitenschoolse activiteiten, maar die niet meer begeleid worden door
leerkrachten. Dit is een besluit dat op bestuursniveau is genomen.
Dit wordt met ouderbegeleiding en met begeleiding van vrijwilligers
of studenten geregeld.
Jaarlijks kan er worden meegedaan aan:
• gemeentelijk voetbaltoernooi
• kersthandbaltoernooi
• avondvierdaagse
• sport instuif van verenigingen
• culturele activiteiten
• diverse sportdagen met andere scholen
Wanneer er op de toernooien een eerste plaats behaald wordt,
is het mogelijk, dat er deelname aan een vervolgtoernooi is.
Folders van activiteiten ter promotie van verenigingen die niet voor
school van belang zijn, worden centraal in het gebouw
gelegd c.q. uitgereikt.

Groepsindeling
Groep 1-2A
Groep 1-2B
Groep 1-2C

Mw. Maaike Wolsink (ma, di)
Mw. Veronie Wellink (wo, do, vrij)
Mw. Esmee Frazer (ma t/m vrij)
Mw. Yvette te Boekhorst (ma, di, wo, do)
Mw. Maaike Wolsink (vrij)

Groep 3A
Groep 3B
Groep 4A
Groep 4B
Groep 5A
Groep 5B
Groep 6A
Groep 7A
Groep 7B-8B
Groep 8A

Mw. Lisa Knuvink (ma t/m vrij)
Mw. Fleur de Vrught (ma t/m vrij)
Mw. Silke Haferkamp (ma, di en wo-mi)
Mw. Annelies Geessink (wo-mo, do, vrij)
Dhr. Martin Rexwinkel (wo, do, vrij)
Mw. Claudia Erinkveld (ma en di)
Mw. Diana Berendsen (ma, di, wo)
Mw. Demi te Grootenhuis (do en vrij)
Mw. Monique Liebrand (ma t/m do-mo)
Mw. Mirjam Mulleman (do-mi en vrij)
Mw. Floor Helmink (ma t/m vrij)
Mw. Kim Hakvoort (ma t/m vrij)
Mw. Liselotte Mertens (ma, di, woe)
Mw. Esra Geurts (do, vrij)
Dhr. Koen Hunting (ma t/m vrij)

Leerkrachten met speciale taken
Bouwcoördinatoren

Mw. Maaike Wolsink (gr. 1 t/m 4)
Mw. Marieke Maandag (gr. 5 t/m 8)
Interne Begeleiding
Mw. Kitty Teunissen op ma, di, wo, do
Groepen 5 t/m 8
Mw. Esra Geurts op ma en di
Groepen 1 t/m 4
Plaatsvervangend directeur/ opleider in de school
Mw. Jessica Lamers op di en enkele maandagen vrij geroosterd
Coördinatoren voor Verkeer:
Mw. Esra Geurts in samenwerking met verkeersouder Dhr. D. Jansen
en Mw. M. Raben.
Coördinator Cultuur:
Mw. Monique Liebrand, Mw. Liselotte Mertens en Mw. Yvette te
Boekhorst
Coördinatoren Techniek
Dhr. Koen Hunting, Mw. Claudia Erinkveld, Mw. Yvette te Boekhorst

Coördinatoren Kanjertraining:
Mw. Marieke Maandag en Mw. Claudia Erinkveld
Algemeen Pestcoördinator
Diana Berendsen, Claudia Erinkveld en Maaike Wolsink
Schoolcontact vertrouwenspersoon
Mw. Floor Helmink
ICT-coördinator
Mw. Marieke Maandag e Mw. Floor Helmink
Taal- en leescoördinator
Mw. Annelies Geessink
Specialist Rekenen
Mw. Silke Haferkamp en Mw. Kim Hakvoort
Specialist Wetenschap en Techniek
Dhr. Koen Hunting
Specialist ‘t Jonge Kind
Mw. Esmee Frazer, Mw. Yvette te Boekhorst en Mw. Veronie Wellink
Specialist Excellente Leerlingen:
Dhr. Michel Ros
Beeldcoaches (V.I.B.) Mw. Claudia Erinkveld, Mw. Monique Liebrand
en Mw. Kitty Teunissen ((kinder)beeldcoach)
Pittige Plus Klas: Mw. Mirjam Mulleman
Plusleerkracht: Mw.Claudia Erinkveld, Mw.Monique Liebrand, Mw
Marieke Maandag, Dhr. Martin Rexwinkel, Mw. Esra Geurts, Mw.
Demi te Grotenhuis, Mw.Jessica Lamers, Mw. Diana Berendsen en
Mw. Cherita Merk.
Bedrijfshulpverleners
Mw. Monique Liebrand, Mw. Claudia Erinkveld, Mw. Maaike Wolsink,
Mw. Cherita MerkMw. Mw. Liselotte Mertens, Mw. Floor Helmink en
Dhr. Koen Hunting
Bij kortdurende ziekte en verlof zijn de volgende leerkrachten op
verschillende dagen de vervangers:
Mw. Marieke Maandag en Mw. Jessica Lamers

Onze Kernwaarden:
• Kwaliteit door specialisten, deskundigheid en
professionalisering
• Enthousiasme en een goed pedagogisch klimaat, een
gedreven team en ontwikkelingsgericht
• Samenwerken maakt deel uit van Essentius, OLE en
externe partners (VO, PSZ, KDV, enz.)
• Betrokkenheid ouders zijn partners en bij externe
instanties (Kentalis, BSO, enz.)
• Oog voor kinderen Talentgericht, Thinking for Learning,
Ieder kind is uniek, leerlingenraad

Je mag zijn wie je bent. Je
wordt gekend, herkend en
erkend. Je bent mede-regisseur
van jouw eigen leerproces in
interactie met anderen. Je doet
kennis en vaardigheden op in
functionele contexten. Je leer
zowel binnen als buiten de
school. We (h)erkennen de
verschillen tussen kinderen. We
leren van elkaar, leren is geen
individueel proces.

Ons team:
“Aanpakkers
met passie
voor hun vak”.

Rechtdoen aan ieder kind
zijn/haar sociale context en
kinderen toerusten voor de
samenleving van de 21e
eeuw.

“Het kind centraal:
Heel gewoon, heel
eenvoudig.”

Dat is de ambitie van de
Mariaschool

