
 
  

 

 

 
 

 
 

Basisschool De Ommelander 

 
 
 

        
Ontwerp nieuwbouw aan de Slochterenweg 

 
 

 
Tijdelijke school: Groningensingel 1245 

 

Kalender schooljaar 2022-2023 
 



wk September 2022 
 

35 
ma 29  

 
di 30  

 
wo  31  

 
do   1  

 
vr   2  

 
za   3  

 
zo   4  

36 
ma   5 1e Schooldag 

 
di   6 1e Schooldag nieuwe kleuters 

 
wo   7  

 do   8  

 
vr 9 

 

 
za 10 

 

 zo 11 
 

37 
ma 12 Hoofdluiscontrole 

 
di 13  

 
wo 14  

 
do 15  

 
vr 16  

 
za 17  

 zo 18  

38 
ma 19  

 
di 20 MR vergadering 19.30 uur 

 
wo 21  

 
do 22  

 
vr 23  

 
za 24  

 zo 25  

39 
ma 26  

 
di 27 Info-uurtje 19.00 uur 

 
wo 28 Kinderpostzegels  

 
do 29  

 
vr 30  

Beste ouders/verzorgers, 
 
Voor u ligt de nieuwe kalender van het schooljaar  
2022-2023. Wij hopen dat u er alle informatie in kunt 
vinden, die u in de loop van het jaar nodig heeft. 
Gedurende het schooljaar wordt u wekelijks 
geïnformeerd over schoolse zaken via Social Schools. 
Via deze digitale omgeving wordt ook de weekbrief 
verzonden. Mocht u nog meer informatie over de school 
zoeken, dan kunt u terecht op de website van de school 
of bij www.scholenopdekaart.nl. 
Voor vragen of suggesties kunt u altijd terecht bij het 
team, de medezeggenschapsraad of het schoolforum. 
Wij wensen iedereen een fijn en succesvol schooljaar 
toe. 
 
Aan het einde van het schooljaar zullen wij mogelijk 
verhuizen naar ons nieuwe schoolgebouw. Als de bouw 
voorspoedig verloopt zullen we net voor de 
zomervakantie verhuizen naar ons nieuwe 
schoolgebouw. Vanuit de marge uren zullen de leerlingen 
dan eerder vrij zijn.  
  
Irma Peters 

 
Schoolgegevens 
Basisschool De Ommelander 
Groningensingel 1245 
6835 ZH  Arnhem 
telefoon: (026) 327 23 92 
e-mail: info@deommelander.nl 
website: www.deommelander.nl  
 

 
Schooltijden 
Groep 1 t/m 4  
maandag                8.30 - 14.30 uur  
dinsdag                8.30 - 14.30 uur  
woensdag                        8.30 - 12.30 uur 
donderdag                       8.30 - 14.30 uur  
vrijdag                8.30 - 12.30 uur 
 
Groep 5 t/m 8: 
maandag                8.30 - 14.30 uur  
dinsdag                8.30 - 14.30 uur 
woensdag                      8.30 - 12.30 uur  
donderdag                        8.30 - 14.30 uur  
vrijdag                8.30 - 14.30 uur        
 
 

 
Het management team bestaat uit: 
 
Directeur:     Irma Peters 
 
Interne begeleiding:   Nieke Boekelman 
 
Bouwleiders: 
Bouw 1 (groep 1 t/m 4):  Tessa ten Brinke 
Bouw 2 (groep 5 t/m 8):  Joyce Gerritsen 
 
Schoolopleider:   Carla Westerbeek 
 
 

http://www.scholenopdekaart.nl/


wk Oktober 2022 
 za  1  

 zo  2  

40 ma  3 SF vergadering 19.30 uur 

 di  4  

 wo  5  

 do  6 Startgesprekken Groep 1 t/m 7 

 
vr  7 

Studiedag Delta Scholengroep 

Groep 1 t/m 8 vrij 

 za  8  

 zo  9  

41 ma 10 Kinderboekenweek  

 
di 11 

Zorgteamvergadering 

Startgesprekken Groep 1 t/m 7 

 wo 12  

 do 13  

 
vr 14 

Afsluiting 

Kinderboekenweek 

 za 15  

 zo 16  

42 ma 17  

 di 18 Inloopmiddag 14.30 -15.30 uur 

 wo 19  

 do 20  

 vr 21  

 za 22  

 zo 23  

43 ma 24  

 di 25  

 wo 26  

 do 27  

 vr 28  

 za 29  

 zo 30  

44 ma 31 Studiedag gr. 1 t/m 8 vrij 

 
 

Verdeling Personeel 
 
Groep Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

Groep 1/2 A Juf Tessa Juf Tessa Juf Denise Juf Denise Juf Denise 

Groep 1/2 B Juf Maureen Juf Maureen Juf Juul Juf Juul Juf Juul 

Vanaf 09-01-2023 Juf Kim ter H.  Kuf Kim ter H.  Juf Juul Juf Juul Juf Juul 

Groep 1/2 C Juf Sophie Juf Sophie Juf Sophie Juf Sophie Juf Sophie 

Versterking Juf Lizan Juf Lizan  Juf Lizan  

Vanaf 27-02-2023   versterking   

      

Groep 3A Juf Melissa S. Juf Melissa S Juf Melissa S. Juf Melissa S. Juf Melissa S. 

Groep 3B Juf Marleen Juf Marleen Juf Françoise Juf Marleen Juf Marleen 

Vanaf 01-02-23 

groep 3B 

Juf Marleen 

of Juf Anne 

Juf Anne Juf Marleen  Juf Marleen Juf Marleen 

Groep 4 Juf Annelies 

en Juf Carla  

(tot 13.00 uur) 

Juf Annelies Juf Annelies 

en Juf Carla 

Juf Annelies  

en Juf Carla 

Juf Annelies 

Versterking 4 

 (en 3) 

 Juf Françoise    

Versterking  

beide groepen 3 

vanaf  01-02-23 

Juf Anne of 

juf Marleen 

    

      

Groep 5 Juf Françoise Meester Arno Meester Arno Meester Arno Meester Arno 

Groep 6 Juf Moniek Juf Moniek Juf Yvonne Juf Moniek Juf Moniek 

Versterking groep  

5-7 

   Juf Yvonne  

      

Groep 7A Juf Yvonne Juf Yvonne Juf Kim E. Juf Kim E. Juf Kim E. 

Groep 7B Juf Joyce Juf Joyce Juf Joyce Juf Joyce Juf Melissa H. 

Groep 8 Juf Judith en  

Juf Melissa H. 

Juf Judith en  

Juf Melissa H.  

Juf Judith en  

Juf Melissa H. 

Juf Melissa H.  Juf Judith 

      

Verrijking   Juf Moniek   

Interne begeleiding Juf Nieke 

(ochtend) 

Juf Nieke  Juf Nieke Juf Nieke 

Opleiden in de 

school 

Juf Carla 

(middag) 

 Juf Carla  

(middag) 

  

Vakleerkracht gym  Meester Rick  Meester Rick  

Conciërges Meneer Hans Meneer Ron Meneer Hans  

(tot 11.30 uur) 

Meneer Hans Meneer Ron 

Administratie Juf Wilma   Juf Wilma 

(ochtend) 

 

Directie Juf Irma  Juf Irma  Juf Irma  Juf Irma  Juf Irma  

(1x per twee 

weken) 

 

Vakantierooster 
Herfstvakantie    22-10-2022 t/m 30-10-2022 
Kerstvakantie     24-12-2022 t/m 08-01-2023 
Voorjaarsvakantie   18-02-2023 t/m 26-02-2023 
Pasen 07-04-2023 t/m 10-04-2023 
Meivakantie        22-04-2023 t/m 07-05-2023 
Hemelvaart 18-05-2023 t/m 21-05-2023 
Pinksteren              29-05-2023 
Zomervakantie 15-07-2023 t/m 27-08-2023 
 

Studiedagen 
Vrijdag 7 oktober 2022, maandag 31 oktober 2022, 
Woensdag 1 februari 2023, dinsdag 11 april 2023 en 
woensdag 17 mei 2023.  
 

Vrije dagen groep 1 t/m 4  
26, 27 en 28 juni 2023. 
 
 

Ouderbetrokkenheid 
Uw kind gaat dagelijks naar de Ommelander. Wij vinden 
het prettig om samen met u het onderwijs vorm te geven. 
Wij kunnen uw hulp gebruiken bij allerlei festiviteiten 
zoals Kinderboekenweek, goede doelenmarkt, vieringen 
en keuzecursus. Binnen de school is ook een 
medezeggenschapsraad en een schoolforum actief. 
Samen met u kunnen wij de school vormgeven!  
 
 
 
 
 
 
 



 

wk     November 2022 
 di  1 Hoofdluiscontrole 

 wo  2  

 do  3  

 vr  4  

 za  5  

 zo  6  

45 ma  7  

 di  8 MR vergadering 19.30 uur 

 wo  9  

 do 10  

 vr 11  

 za 12  

 zo 13  

46 
ma 14 

Deze week adviesgesprekken 

groep 8.  

 di 15  

 wo 16  

 do 17 Juf Kim E.  jarig  

 vr 18  

 
za 19 

Meneer Ron jarig  

 

 zo 20  

47 ma 21  

 di 22  

 
wo 23 

Juf Wilma jarig      

SF vergadering 19.30 uur 

 do 24 Schoen zetten 

 vr 25 De deur gaat 8.30 uur open! 

 za 26  

 zo 27  

48 ma 28  

 di 29 Zorgteamvergadering 

 wo 30  

 

 
 

Continurooster 
Op de Ommelander hebben wij een continurooster. Dit 
betekent dat alle kinderen van het begin van een lesdag 
tot het einde van een 
lesdag op school 
verblijven. 
Tussen de middag 
lunchen de leerlingen 
onder begeleiding van 
de leerkracht en is er 
een pauze onder 
toezicht en 
verantwoordelijkheid 
van medewerkers van 
de school. 

                      In de kring                                       
Lunchafspraken: 

 Wij zien graag een gezonde “koude” lunch. Dat 
wil zeggen, graag brood, ontbijtkoek of crackers, 
groente en/of fruit, (dus geen snoep, chocolade, 
koek, chips  en geen koolzuurhoudende frisdrank 
of energydranken). Wel zien wij graag melk, 
water of een vruchtensap. Snoepgoed past niet 
in ons idee van gezonde voeding.  

 Wij zien graag dat de kinderen de lunch 
meenemen in een lunchtas met broodtrommel en 
beker of pakje. 

 Als het kind de lunch niet op krijgt, geven wij 
deze weer mee naar huis. 

 Het is mogelijk om een beker melk koud weg te 
zetten in de koelkast.  

Verder: 

 Rondom medicijngebruik van kinderen worden 
op individuele basis afspraken gemaakt. 
(medicijnprotocol, zie site). 

 

Fruitkring 
Rond 10.00 uur eten we fruit en eventueel een boterham 
en drinken sap zonder prik, melk of water. We starten in 
alle groepen met fruit eten, de boterham is eventueel 
extra.  

 
Zorgteam 
Mochten er vragen zijn over uw kind waarvan het 
verstandig is om die in breder verband te bespreken, dan 
kan uw kind besproken worden in het zorgteam van de 
school. Als ouder wordt u hierbij uitgenodigd. Vooraf aan 
het zorgteam is er een gesprek (of meerdere 
gesprekken) met de leerkracht en de intern begeleider. 
Het zorgteam komt 6x per jaar bijeen. 
 
Het zorgteam van de school bestaat uit:   
  

 De leerkracht 

 Orthopedagoog: Carmen van Helvoort 

 Schoolverpleegkundige: Linda Thiele 

 Wijkcoach: Floor de Vries 

 Voorzitter/ Intern begeleider: Nieke Boekelman 
 

 

 



wk December 2022 
 do   1  

 vr   2  

 za   3  

 zo   4   

49 ma   5 Sinterklaasfeest op school 

 di   6  

 wo   7  

 do   8  

 vr  9  

 za 10  

 zo 11  

50 ma 12  

 di 13  

 wo 14  

 do 15  

 vr 16  

 za 17  

 zo 18  

51 ma 19  

 di 20  

 wo 21 Juf Joyce jarig    

 do 22 Kerstdiner 17.45-19.00 uur 

 

vr 23 
Kerstviering  Lucaskerk 
09.30 uur  

Vakantie start om 12.30 uur! 

 za 24  

 
zo 25 

1e Kerstdag  

 

  52 ma 26 2e Kerstdag  

 di 27  

 
wo 28  

 
do 29  

 
vr 30  

 
za 31  

Data rapportage 
6 of 11 oktober  startgesprek gr. 1 t/m 7 
14-18 november  start- en adviesgesprek gr.8 
14 of 16 februari vorderingsgesprek gr. 1 t/m 7 
14 of 16 februari adviesgesprek groep 8 
19 of 22 juni  vorderingsgesprek gr. 1 t/m 7 
10 februari   schoolrapport gr. 3 t/m 8 
16 juni   schoolrapport gr. 1 t/m 7 
 
In sommige groepen zullen er meer inschrijfmomenten 
zijn vanwege het aantal leerlingen in de groep.  
 

           
                        Debattoernooi 
 
 
 

Calamiteiten 
Er is een aantal teamleden op school opgeleid om hulp te 
bieden bij kleine en evt. grote calamiteiten. 
 
Bedrijfshulpverleners:  
Juf Wilma                  
Meneer Ron 
Meester Arno 
Juf Nieke 
 
EHBO-er: 
Juf Irma 
Meester Rick                              Sinterklaas op school 

                                                        

Telefoon op school 
Een leerling heeft op school geen telefoon nodig! Als uw 
kind naar huis moet bellen, kan dit via de school!   
Heeft uw een telefoon mee naar school genomen?  
Dit zijn de regels voor uw kind: 
 
Je zet de telefoon voordat je de school ingaat helemaal 
uit. Je stopt de telefoon in jouw la en laat hem daar 
liggen. Na schooltijd zet je de telefoon pas buiten het 
schoolterrein weer aan. Begint de dag in de gymzaal? 
Neem dan de telefoon (uit) mee de gymzaal in. Als je op 
school de telefoon wilt gebruiken, vraag je altijd 
toestemming aan de leerkracht.   

  
Zien de leerkrachten dat jij de telefoon toch aan hebt 
staan en/of gebruikt zonder toestemming, dan zullen wij 
de telefoon innemen en vragen wij aan jouw 
ouder(s)/verzorger(s) om deze weer bij ons op te halen. 
Wij bewaren dan jouw telefoon dan in de kluis van 
school.  
 
 
               



wk Januari 2023 
 

zo  1 Nieuwjaarsdag  

1 
ma  2  

 
di  3  

 
wo  4  

 do  5  

 
vr  6 Juf Melissa jarig  

 
za  7 Juf Sophie jarig  

 
zo  8  

2 
ma  9 Hoofdluiscontrole 

 
di 10  

 
wo 11  

 do 12  

 
vr 13  

 
za 14  

 
zo 15  

3 
ma 16 Toetsweek  

 
di 17 MR en SF vergadering 19.30 uur 

 
wo 18  

 do 19  

 
vr 20  

 za 21  

 
zo 22  

4 
ma 23 Toetsweek  

 
 

di 24  

 
wo 25 Juf Annelies jarig   

 
 

do 26  

 
vr 27  

 
za 

28 
 

 

 
zo 29  

5 
ma 30  

 
di 31  

 

 
 

Vieringen 
Tijdens de vieringen bent u van harte welkom. De 
kerstviering wordt gehouden in de Lucaskerk en de 
overgangsviering wordt gehouden in een sporthal in de 
buurt van de school. De openluchtviering is bij goed weer 
buiten op de speelplaats. Via de weekbrief of Social 
Schools volgt de locatie en de tijd van aanvang van de 
vieringen.   
 
Themagericht schoolzwemmen 
Groep 6 neemt deel aan themagericht schoolzwemmen. 
Zij hebben een aantal keer zwemles in De Grote Koppel.  
Zij zullen gebracht en gehaald worden met de bus. De 
data zijn via Social Schools al bekend gemaakt.  

 
Gymnastiek 
De groepen 3 t/m 8 gymmen op dinsdag en donderdag.  
Op dinsdag worden de lessen verzorgd door de 
vakleerkracht gym, meester Rick. Op donderdagochtend 
verzorgt meester Rick de lessen voor de groepen 1/2.  
 
Gymkleding 
Vanaf groep 3 gymmen de kinderen in een korte  
broek, T-shirt (geen kort T-shirt) en gymschoenen.  
Een turnpakje mag ook.  
Bij lang haar vragen we kinderen om het haar in een 
staart te dragen. Oorbellen graag uit en sieraden af.  
 
Het is fijn als er voor de leerlingen van groep 1/2 
passende gymschoenen zijn. Liefst met klittenband of 
elastiek en met naam erop. 
 
Als leerlingen geen 
gymkleding bij zich 
hebben krijgen zij 
een leensetje van 
school bestaande 
uit een broek, 
shirtje en 
gymschoenen om 
in te gymmen. 
School draagt er 
zorg voor dat deze 
kleding gewassen wordt.                  Gymles met Kerstmis 
 
Niet mee kunnen gymmen of zwemmen 
Soms kunnen kinderen om een goede reden niet 
meedoen aan een zwem- of gymles. Wilt u dit persoonlijk 
of met een briefje doorgeven aan de leerkracht? 
Zij zullen op school blijven en daar werken. Bij langdurige 
afwezigheid met een goede reden zullen we in overleg 
met de +desbetreffende ouder een oplossing zoeken. 
 

Kinderboekenweek   
In de periode van 10 t/m 14 oktober 2022 schenken wij in 
alle  groepen aandacht aan de Kinderboekenweek.  
Het thema van dit jaar is: ‘Gi-ga-groen!’ 
 

Inloopmiddag   
Wij stellen u in de gelegenheid om met uw kind(eren), 
zijn of haar werk in de groep te bekijken. Deze middag 
wordt gehouden op dinsdag 18 oktober 2022 van  
14.30 uur tot 15.30 uur.  
 



wk Februari 2023 

 Wo  1 Studiedag Groep 1 t/m 8 vrij 

 
Do  2  

 
Vr  3  

 
Za  4  

 
Zo  5  

6 
ma  6  

 
Di  7 Zorgteamvergadering 

 Wo  8  

 
Do  9  

 
Vr 10 Rapport groep 3 t/m 8 

 
Za 11  

 
Zo 12  

7 
ma 13  

 
Di 14 

Vorderingsgesprekken groep 1 t/m 7 

Adviesgesprekken groep 8 
 

Wo 15  

 
Do 16 

Vorderingsgesprekken groep 1 t/m 7 

Adviesgesprekken groep 8 

 
Vr 17 Carnaval 

 
Za 18  

 
Zo 19 Juf Judith jarig  

8 
ma 20  

 Di 21  

 
Wo 22  

 
Do 23  

 
Vr 24  

 
Za 25  

 
Zo 26  

9 
ma 27 

 

Hoofdluiscontrole 

 
di 28  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Medezeggenschapsraad 
De Medezeggenschapsraad (MR) is een zelfstandig 
orgaan binnen de school met wettelijk vastgelegde 
bevoegdheden. Het biedt ouders en personeelsleden de 
mogelijkheid om mee te beslissen (instemmingsrecht) 
en/of mee te denken (adviesrecht) over beleidszaken 
binnen de school. 
 
De MR is te bereiken via: mrom@deommelander.nl 
 
Oudergeleding: 
Nalan Bas 
Rianne Jansen           
Latife Akan  
   
Personeelsgeleding: 
Judith van Belkom 
Yvonne Diephuis (GMR)  
Arno Doeleman     
   

Leden van het schoolforum 

Het schoolforum heeft tot taak een klankbord te zijn voor 
de school. Ouders die hun betrokkenheid willen tonen 
kunnen via dit orgaan meedenken in bepaald schoolse 
aangelegenheden zoals traktaties, fruit eten, gebouw, 
schoolplein, rapport. Het schoolforum heeft geen 
wettelijke status, maar is in het leven geroepen om 
ouderparticipatie op de scholen te vergroten. 
 
Het schoolforum is te bereiken via: 
schoolforum1@deommelander.nl 
   
Oudergeleding:       
Pauline de Bruijn-Zurlohe  
Ralph Stolk    
Petra Pelle-Jansen 
Marjolein van Steenbergen 
 
Personeelsgeleding: 
Irma Peters    
Judith van Belkom                 
   

Schoolfotograaf    
De schoolfotograaf bezoekt jaarlijks de school. De datum 
wordt later in het schooljaar bekend gemaakt.  
 

Hoofdluiscontrole 
Binnen de school zijn er per groep ouders die opgeleid 
zijn om luizencontroles uit te voeren. Mocht er bij uw kind 
het vermoeden zijn van neten 
en/of luizen, dan neemt de 
leerkracht telefonisch contact 
met u op. 
 

Goede doelenmarkt en 
sponsactiviteit 
Ieder jaar is er een activiteit 
voor een goed doel. 
Aankomend jaar zal dat de 
sponsoractiviteit zijn t.b.v. de 
nieuwe speelplaats.  
 
 
            Pinguïn ontwerpen 

mailto:mrom@deommelander.nl
mailto:schoolforum1@deommelander.nl


wk Maart  2023 
 

wo  1  

 
do  2  

 
vr  3  

 
za  4  

 zo  5  

 
ma  6  

10 
di  7 MR vergadering 19.30 uur 

 
wo  8  

 
do  9  

 
vr 10 Juf Moniek jarig   

 
za 11  

 zo 12  

11 
ma 13 Kunstweek 

 
di 14 

Uiterste aanmelddatum VO  
Groep  8 

 
wo 15  

 
do 16  

 vr 17  

 
za 18  

 zo 19 Juf Françoise jarig  

12 
ma 20 SF vergadering 19.30 uur 

 
di 21  

 
wo 22 

 

 do 23  

 vr 24  

 za 25  

 zo 26  

13 ma 27 Juf Denise jarig  

 di 28 Juf Melissa H. jarig 

 wo 29 Grote rekendag  

 do 30  

 vr 31  

 

 
 
 

Dienstverlenende instanties 
Wijkteam 
Iedereen is druk met allerlei zaken: werk, thuis, kinderen, 
alles financieel draaiende houden, relaties afronden of 
juist opbouwen. 
Bij veel zaken weet u de weg wel te vinden of kent u 
mensen in uw netwerk die u daarbij kunnen helpen. Maar 
soms heeft u iets of iemand anders nodig om weer verder 
te kunnen. Een van de wijkteams uit Arnhem werkt in 
Rijkerswoerd, Kronenburg en Vredenburg (en Holthuizen 
en Appelgaard. Dit is Wijkteam RKV. U kunnen met ons 
contact opnemen: Tijdens een gesprek kunnen we u 
ondersteunen door mee te denken, kennis van 
organisaties te delen en waar nodig hulp te regelen. 
Contact en informatie is te verkrijgen via 
n.boekelman@deommelander.nl 
 
Logopedie 
Een goede spraak- en taalontwikkeling is belangrijk voor 
de ontwikkeling van elk kind. Hulpverlening Gelderland 
Midden besteedt hier daarom extra aandacht aan. 
Binnen onze gemeente kunnen scholen de kinderen voor 
wie zij een logopedische screening zinvol vinden, 
aanmelden bij de logopedist die aan de school 
verbonden is. 
Zowel ouders als leerkrachten krijgen informatie over de 
screeningen en onderzoeken. Voor behandeling 
verwijzen de logopedisten naar een vrijgevestigde 
logopedist. 

 
Jeugdgezondheidszorg 
De afdeling JGZ van GGD Gelderland Midden 
onderzoekt alle kinderen in het kalenderjaar waarin uw 
kind 6 en 11 jaar wordt. Daarnaast is de JGZ  regelmatig 
op school aanwezig voor spreekuren. Alle kinderen 
kunnen worden aangemeld voor deze spreekuren. Ook is 
het mogelijk om telefonisch advies in te winnen via een 
telefonisch spreekuur. 
 
Doktersassistent: Adrie van den Broek 
Jeugdverpleegkundige: Linda Thiele 
Jeugdartsen: Carine Walsemann 
 
 

Externe instantie  
Intraverte 
Ouders en kinderen hebben allerlei verschillende 
hulpvragen. Zij zoeken bijvoorbeeld hulp bij concentratie, 
prikkelgevoeligheid, scheiden, samenspelen, motoriek, 
weerbaarheid, zelfvertrouwen, angsten of omgaan met 
emoties. Intraverte helpt kinderen door aan te sluiten op 
de eigen ontwikkeling van een kind; dus via spel en 
beweging! 

Een begeleidingstraject binnen Intraverte wordt vergoed 
vanuit de basiszorgverzekering.  

Wil je graag meer over deze begeleiding weten? Je kunt 
hen altijd even op dinsdag op school opzoeken of bezoek 
de website via www.intraverte.nl of stuur een mailtje met 
je vraag naar elkevandenbosch@intraverte.nl 

 
 

mailto:n.boekelman@deommelander.nl
http://www.intraverte.nl/
mailto:elkevandenbosch@intraverte.nl


wk 
April 2023 

 
za   1  

 zo   2  

14 
ma   3  

 
di   4 Zorgteamvergadering 

 
wo   5  

 
do 6 

Witte Donderdag 
Paasviering  

 
vr 7 

Goede Vrijdag 
Groep 1 t/m 8 vrij 

 za   8  

 
zo  9 1e Paasdag 

15 
ma 10 2e Paasdag 

 
di 11 Studiedag groep 1 t/m 8 vrij 

 
wo 12  

 do 13  

 
vr 14  

 za 15  

 
zo 16  

16 
ma 17  

 
di 18 

Centrale Eindtoets 
MR vergadering 19.30 uur 

 
wo 19 Centrale Eindtoets 

 do 20 Centrale Eindtoets 

 
vr 21 Koningsspelen/Sportdag 

 za 22  

 zo 23  

17 ma 24  

 di 25  

 wo 26  

 do 27 Koningsdag 

 vr 28  

 za 29  

 zo 30  

 
 
 
 

Verlof 
Verlof voor vakantie buiten de schoolvakanties is niet 
mogelijk, tenzij de ouder(s)/verzorger(s) een beroep 
uitoefenen waardoor het echt onmogelijk is om een 
gezinsvakantie te vieren in een van de schoolvakanties. 
Omschreven is dat ouders in dat geval het recht hebben 
om eenmaal per jaar een gezinsvakantie te vieren 
gedurende 10 schooldagen. 
  
Voorwaarden 

 Verlof mag eenmaal per schooljaar worden verleend. 

 Verlof mag niet langer duren dan 10 schooldagen.                                           

 Verlof mag niet plaatsvinden in de eerste 2 weken van 
het nieuwe schooljaar.  

 Verlof kan alleen schriftelijk worden aangevraagd 
middels een formulier vrijstelling schoolbezoek. 

 
Wie beslist? 
De directeur van de school beslist over een verzoek om 
vakantieverlof voor ten hoogste 10 schooldagen. 
  

Verlof bij gewichtige omstandigheden 
Gewichtige omstandigheden zijn situaties die buiten de 
wil van de ouder(s)/verzorger(s) en/of de leerling liggen. 
Voor bepaalde omstandigheden, naast ziekte en 
religieuze verplichtingen, kan verlof worden verleend. 
 
Richtlijnen 
 
Geen verlof: 

 familiebezoek in het buitenland; 

 vakantie in een goedkope periode; ook niet de 
vakantie vervroegen met de laatste dag voor een 
schoolvakantie.  

 een uitnodiging van familie of vrienden om buiten de 
normale schoolvakantie op vakantie te gaan; 

 eerder vertrek of latere terugkeer in verband met 
(verkeers)drukte; 

 verlof voor een kind, omdat andere kinderen uit het 
gezin al, of nog, vrij zijn. 

 
Wel verlof: 

 verhuizen van het gezin; 

 het bijwonen van een huwelijk van bloed- of 
aanverwanten; 

 ernstige ziekte van bloed- of aanverwanten; 

 overlijden van bloed- of aanverwanten; 

 viering van een 25-, 40- of 50-jarig ambtsjubileum en 
het 12 1/2, 25-, 40-, 50-of 60-jarig(huwelijks)jubileum  
van bloed- of aanverwanten. 

 

                   
Pasen 

 
 



 

wk Mei 2023 
18 ma   1  

 di   2  

 wo   3   

 do   4  

 vr   5 Bevrijdingsdag 

 za   6     

 zo   7  

19 

 
ma   8 

Hoofluiscontrole 

Meneer Hans jarig  

 di  9  

 wo 10 Juf Carla jarig  

 do 11 Sponsoractiviteit 

 vr 12  

 za 13  

 zo 14  

20 ma 15 SF vergadering 19.30 uur 

 di 16  

 wo 17 Studiedag groep 1 t/m 8 vrij 

 do 18 Hemelvaartsdag 

 vr 19 Alle leerlingen vrij! 

 za 20  

 zo 21  

21 ma 22  

 di 23  

 wo 24 Viering  

 do 25  

 vr 26  

 za 27  

 zo 28 1e Pinksterdag 

22 ma 29 2e Pinksterdag 

 
di 30  

Toetsweek  

MR vergadering 19.30 uur 

 wo 31  

 
 

Schoolongevallenverzekering 
De kinderen zijn via het schoolbestuur verzekerd. 
Schadeformulieren zijn verkrijgbaar bij de directeur.  
 

Vrijwillige ouderbijdrage 
Ieder jaar vraagt de activiteitenvereniging een bijdrage 
van de ouders. Dit doet de activiteitenvereniging zodat 
wij activiteiten kunnen organiseren voor alle leerlingen. 
 
Het gaat om activiteiten waar we geen vergoeding voor 
ontvangen vanuit de overheid, zoals Kerst, Sinterklaas, 
Pasen, sportdag en schoolreisje. In groep 8 gaat het ook 
om een bijdrage aan het schoolkamp en een bijdrage 
voor het afscheid van de basisschool.  
 
De bijdrage was in schooljaar 2021-2022 € 37,50 per 
kind per schooljaar. Aan het begin van het nieuwe 
schooljaar wordt de bijdrage vastgesteld door  de 
medezeggenschapsraad van de school.  
 
De bijdrage is vrijwillig. We kunnen echter alleen 
activiteiten organiseren als we daar voldoende geld voor 
hebben. Het kan zijn dat u de ouderbijdrage niet of niet in 
één keer kunt betalen. U kunt dan contact opnemen met 
de penningmeester of met de directeur van de school.  
We zoeken dan samen naar een oplossing. 
 
U kunt het verschuldigde bedrag rechtstreeks overmaken 
op het bankrekeningnummer NL22 INGB 0009 3480 96 
t.n.v. Activiteitenvereniging De Ommelander. Vergeet u 
niet de naam en groep van uw kind(eren) te vermelden?  
 
Bestuur van de activiteitenvereniging 
Swetlana Landbrug-Brugman  
Petra Pelle-Jansen (penningmeester) 
Pauline de Bruijn-Zurlohe 
 
De activiteitenvereniging is te bereiken via: 
penningmeester@deommelander.nl 
 

 
 

Brandweer op bezoek 

 
     

Naschoolse activiteiten 
Vanuit de Gemeente Arnhem hebben wij subsidie om 
een naschools programma aan te bieden. Dit zijn 
activiteiten voor verschillende leeftijden. Denk aan sport, 
weerbaarheid, taal en techniek. Via de nieuwsbrief zullen 
wij deze activiteiten kenbaar maken.  
 

mailto:penningmeester@deommelander.nl


wk Juni 2023 

 
do 1  

 
vr 2  

 
za 3  

 
zo 4  

23 
ma   5 

Toetsweek  
Juf Marleen jarig  

 
di   6 Zorgteamvergadering 

 
wo   7  

 
do   8  

 vr   9  

 
za 10  

 zo 11  

 
ma 12  

24 
di 13  

 
wo 14 SF vergadering 19.30 uur 

 
do 15  

 vr 16 Rapport groep 1 t/m 7 

 
za 17  

 zo 18  

25 
ma 19 Vorderingsgesprekken gr. 1 t/m 7 

 
di 20  

 
wo 21 Ouder-bedankmoment 

 
do 22 Vorderingsgesprekken gr. 1 t/m 7 

 vr 23  

 
za 24  

 
zo 25  

26 
ma 26 

Kamp groep 8 
Groep 1 t/m 4 vrij

 

di 27 
Kamp groep 8 
Groep 1 t/m 4 vrij 
Juf Irma jarig   

 
wo 28 

Kamp groep 8 
Groep 1 t/m 4 vrij 

 

do 29 
Groep 8 vrij 
Juf Nieke  jarig 
Schoonmaakavond gr. 1 /2 

 
vr 30  

 
 

Foto’s en video’s 
Op onze school laten wij u met foto’s en video’s zien 
waar we mee bezig zijn. Deze opnames worden gemaakt 
tijdens lessen of schoolactiviteiten. Deze video’s en foto’s  
worden soms geplaatst op de website van de school en 
worden gebruikt voor bijvoorbeeld een informatieavond, 
tijdens een les, in de kalender of de schoolgids.  
Natuurlijk gaan we zorgvuldig om met foto’s en video’s. 
Wij plaatsen geen foto’s waardoor leerlingen schade 
kunnen ondervinden. Er staan altijd meerdere leerlingen 
op de foto. We plaatsen bij foto’s en video’s geen namen 
van leerlingen. Toch vinden we het belangrijk om uw 
toestemming te vragen voor het gebruik van foto’s en 
video’s van uw zoon/dochter. Het is goed mogelijk dat u 
niet wilt dat foto’s van uw kind op internet verschijnen.  
Uw toestemming geldt alleen voor foto’s en video’s die 
door ons, of in onze opdracht worden gemaakt. Het kan 
voorkomen dat andere ouders foto’s maken tijdens 
schoolactiviteiten. De school heeft daar geen invloed op, 
maar wij gaan ervan uit dat deze ouders ook 
terughoudend zijn bij het plaatsen van foto’s en video’s 
op internet en social media.  
Als we foto’s en video’s willen laten maken voor 
onderzoeksdoeleinden, bijvoorbeeld om een les van de 
stagiaire op te nemen, zullen we u daar apart over 
informeren en zo nodig om toestemming vragen. Ook als 
we beeldmateriaal voor een ander doel willen  
gebruiken, nemen we contact met u op.  
Ieder jaar opnieuw vragen wij uw toestemming.  
U mag natuurlijk altijd terugkomen op de door u gegeven 
toestemming. Bij de ingangen van de school hangen de 
huisregels ‘fotograferen en filmen’. 
 

 
Appelsap maken 

 
BSO “de Wervelvind” 
De Wervelwind is een buitenschoolse opvang van 
Kinderopvang SKAR waar kinderen van de Ommelander 
van 4 tot 13 jaar welkom zijn. Voor vragen, of kennis- 
maken met het team, bent u van harte welkom. Voor 
meer informatie kunt u tussen 14.30 en 18.30 uur contact 
opnemen met het team op de locatie via telefoonnummer 
06-20626841. 
U bent natuurlijk ook van harte welkom om even binnen 
te lopen om een indruk te krijgen tijdens openingstijden.  
Tevens verzorgt DE Wervelwind VSO voor aan ons 
gekoppelde scholen tussen 7.30u en 8.30u. 
  
Voor nadere informatie over opvang na 
schooltijd,  tijdens studiedagen, vakanties, incidentele 
opvang en de tarieven enz. verwijzen wij u graag naar de 
website: www.skar.nl of BEL SKAR  
0900 – 2357527. 

 

http://www.skar.nl/


wk Juli 2023 

 za   1  

 zo   2  

27 
 

ma 3 Wenuurtje 13.15 – 14.15 uur 

 

 di 4  

 
wo 5 

Schoolreisje groep 1 t/m 7  

Groep 8 vrij 

 
do 6 

Schooldag tot 12.30 uur 

Afscheidsavond groep 8 

 vr 7 Juf Anne jarig 

 za   8  

 zo   9  

28 
ma 10 

Overgangsviering 

Schooldag tot 12.30 uur 

 di 11  

 wo 12  

 do 13  

 vr 14 Start vakantie 12.00 uur 

 za 15  

 zo 16  

29 ma 17  

 di 18  

 wo 19 Juf Juul jarig  

 do 20  

 vr 21  

 
za 22 

Juf Tessa en  

juf Yvonne  jarig  

  

 
zo 23  

30 
 

ma 24  

 di 25  

 wo 26  

 do 27  

       vr 28 Juf Kim ter H. jarig  

 za 29  

 zo 30 Juf Lizan jarig  

 ma 31  

Kunstweek 
Ieder jaar werken wij één week aan een cultuurproject.  
Wij nodigen op school externe kunstenaars uit die ons 
helpen bij dit project. Er worden aan alle groepen 
gastlessen gegeven. Verschillende disciplines komen 
daarbij aan bod zoals dans, schilderen en muziek. Ieder 
jaar een andere discipline. 

 
              

Tekening maken 
 

Verjaardag vieren 
Wanneer uw zoon of dochter jarig is, mag hij/zij  
natuurlijk op een gezonde traktatie trakteren. De 
leerkrachten hebben het liefst dezelfde traktatie als de 
kinderen. In groep 1 en 2 zijn de ouders welkom bij het 
vieren van de verjaardag.  
 
Kaartjes voor kinderfeestjes mogen alleen buiten de 
school uitgedeeld worden. Het uitdelen van de kaartjes is 
voor de één een teleurstelling en voor de ander een 
feest. 

 
In de vakantie is jarig 
Meester Arno: 1 augustus  

 
Afsluitweek (onder voorbehoud)  
Mocht de bouw van de nieuwe school voorspoedig 
verlopen dan ziet het eind van het schooljaar eruit zoals 
nu vermeld op de kalender. Mochten we nog niet eind 
van het jaar kunnen verhuizen dan zullen de laatste twee 
weken aangepast worden.  
Er is nu rekening gehouden met mogelijke verhuisdagen 
van 11 t/m 14 juli. Dit staat dus nog niet vast. 
Vooralsnog begint de vakantie op vrijdag 14 juli 2023.  

 
 

Prettige vakantie! 
 

De school begint weer op 
maandag  28 augustus! 

 


