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Beste ouders,

Hierbij ontvangt u het informatieboekje en de kalender voor het komend schooljaar.
Hierin vindt u alle belangrijke informatie die u dit schooljaar nodig heeft.
Het informatieboekje is een bijlage van de schoolgids, die u vorig jaar of bij inschrijving van ons
gekregen heeft.

Meer informatie kunt u vinden in :
-Het jaarplan van onze school, dat ligt bij de directie ter inzage.
-Op de website; www.delindenboom.nl
-In de schoolgids die u ook kunt downloaden via de website.
In dit informatieboekje staat alleen de praktische informatie voor dit schooljaar.

Wij wensen iedereen een goed schooljaar toe.
Met vriendelijke groet,
Het team van
Obs De Lindenboom
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Zakelijke gegevens:
Obs De Lindenboom
Raadhuisstraat 57
1541 JB Koog aan de Zaan
Tel.nr. 075 – 6350131
E-mail: info@delindenboom.nl
Directie: Joyce Ooms
Bestuur:
Stichting Zaan Primair
Ds M.L. Kingweg 206
1504 DG Zaandam
Tel.nr. 075 – 7604012

Het team/ groepsindeling
maandag
Tineke
Oud-Haarlem

dinsdag
Tineke
Oud-Haarlem

woensdag
Paula v.d. Valk

donderdag
Paula v.d. Valk

vrijdag
Paula v.d. Valk

Groep 1/2
beren

Anja Wuijten

Anja Wuijten

José Tange

José Tange

José Tange

Schakelklas

Ilona van Vliet

Ilona van Vliet

Groep 3/4

Elke Overwater

Elke Overwater

Rita v.d. Valk

Elke Overwater

Rita v.d. Valk

Groep 4/5

Martin Berends

Martin Berends

Martin Berends

Martin Berends

Martin Berends

Groep 6/7

Jaap Dijkstra

Jaap Dijkstra

Jaap Dijkstra

Jaap Dijkstra

Groep 7/8

Karin Mooy

Karin Mooy

Heero
Schotsman
Karin Mooy

Karin Mooy

Heero
Schotsman

Groep 1/2
Apen

Aanvullingen:
Heero Schotsman

internbegeleider/zorg coördinator

Piet Meyer

ondersteuning in de groepen

Elly de Haan

onderwijsassistent.

Diana Kroonenburg

onderwijsassistent.

Eva van Wesfalen

administratie, aanwezig op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
Van 8.30 uur tot 12.00 uur.

Greet Morsch

Congierge, aanwezig op maandag, dinsdag, woensdag en
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donderdag van 8.00 uur tot 12.00 uur

schooltijden
De schooltijden:
Maandag:
Dinsdag:
Woensdag:
Donderdag:
Vrijdag:

8.30 uur – 12.00 uur
13.15 uur – 15.30 uur
8.30 uur – 12.00 uur
13.15 uur – 15.30 uur
8.30 uur – 12.15 uur
8.30 uur – 12.00 uur
13.15 uur – 15.30 uur
8.30 uur – 12.15 uur

groep 7 en 8 tot 13.45

Wij vragen u dringend om ervoor te zorgen dat uw kind op tijd op school aanwezig is.
Om 8.20 uur gaat de deur open en om 8.30 start de les. Dan moeten de kinderen in de klas
aanwezig zijn en gaat de leerkracht beginnen.

Vakanties
Schoolvakanties 2013/2014
Herfst
19/10 t/m 27/10
Kerst
21/12 t/m 05/01
Voorjaar
22/02 t/m 02/03
Pasen
18/04 t/m 21/04
Mei
26/04 t/m 05/05
Hemelvaart
29/05 t/m 30/05
Pinksteren
09/06 t/m 10/06*
Zomer
05/07 t/m 17/08
De studiedagen en andere vrije dagen, vindt u terug in de jaarkalender.

Gymrooster
Maandag;

Vrijdag:

8:30 – 9:10
9:10 – 9:50
9:50 – 10:30
10:40 – 11:20
11:20 – 12:00

groep 1/2
groep 1/2
groep 3/4
groep 8
groep 6/7

13.15 – 14.00

groep 4/5

8:30 – 9:20
9:20 – 10:10
10:25 – 11:20
11:20 – 12:15
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groep 6/7
groep 8
groep 4/5
groep 3/4

I.v.m. de hygiëne moeten de kinderen gymkleding en gymschoenen drage

verlof.
Voor alle kinderen vanaf vijf jaar zijn we gebonden aan een aantal regels die zijn vastgelegd
in de wet.
Er bereiken ons toch regelmatig verzoeken om aan kinderen extra verlof te verlenen.
De gronden waarop wij verlof kunnen verlenen zijn;
-Huwelijk van een gezinslid
-Ernstige ziekte van naaste familieleden
-Overlijden van familieleden
-Verhuizing van ouders / verzorgers
-Vakantie buiten de normale schoolvakanties, indien het aantoonbaar is dat het binnen de
normale vakanties niet mogelijk is. (bijv. door een werkgeversverklaring).
Extra verlof dient u ruim van te voren aan te vragen bij de directie.
Er mag geen extra verlof worden gegeven voor het bezoeken aan het land van herkomst.
Ook in de periode voor – en na de zomervakantie zal geen extra verlof gegeven worden.
Als kinderen zonder verlof verzuimen, zijn wij verplicht dit aan de leerplichtambtenaar te
melden. Meer informatie hierover vindt u in de schoolgids.

Is uw kind ziek:
Als uw kind ziek is en niet naar school kan komen, wilt u dan voor schooltijd, vanaf 8 uur,
naar school bellen om uw kind ziek te melden.
Als uw kind niet afgemeld is, bellen wij om te informeren waarom uw kind niet op school is.
Probeert u bezoeken aan de tandarts of dokter, zoveel mogelijk buiten de schooltijden te
plannen, zodat uw kind zo weinig mogelijk van de lessen mist.

Geef wijzigingen regelmatig door.
Wij verzoeken u vriendelijk maar dringend om wijzigingen aan de groepsleerkracht of aan de
administratie door te geven. Gedacht wordt aan:
- Adres
- Telefoonnummer ( en mobiel telefoonnummer)
- Huisarts
- Enz.
Als u onder schooltijd, niet bereikbaar bent, wilt u ons dan een telefoonnummer voor
noodgevallen doorgeven?
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Medezeggenschapsraad en ouderraad
Op school is een medezeggenschapsraad en een ouderraad.

De medezeggenschapsraad :
De medezeggenschapsraad geeft adviezen en neemt besluiten over onderwerpen die met het beleid
van onze school te maken hebben.
De MR bestaat uit de volgende leden.
Personeelsgeleding: Martin Berends
Jaap Dijkstra
Heero Schotsman
Oudergeleding:
Hans Florijn
Suzanne Andringa
De notulen van de MR-vergadering kunt u op de site terugvinden.

De ouderraad;
De ouderraad bereidt verschillende festiviteiten, feesten en andere activiteiten voor en ondersteunt
het team tijdens de festiviteiten, feesten en andere activiteiten.
De OR bestaat uit de volgende leden:
Sylvia Mulder
Aafje Philpot
Bianca Fritz
Maaike de Vries
Rebecca Lammers
Samantha Peeters

voorzitter
penningmeester

Vrijwillige Ouderbijdrage
De bekostiging van feesten en activiteiten als excursies en projecten kunnen niet vanuit
het gewone schoolbudget betaald worden. Wij vragen van de ouders een bijdrage t.b.v.
het ouderfonds waaruit diverse activiteiten bekostigd kunnen worden. De hoogte van de
ouderbijdrage en de bestemming wordt vastgelegd door de ouderraad.
Wij gebruiken uw bijdrage voor (december) feesten, excursies, creatieve- en
sportactiviteiten, prijzen, afscheid van groep 8 en nog veel andere zaken die niet door het
Ministerie van Onderwijs worden vergoed. Zonder uw bijdrage is het niet mogelijk om deze
extra activiteiten voor uw kind uit te voeren. Het bedrag wordt jaarlijks tijdens de
vergadering van de MR vastgesteld. De hoogte van de bijdrage in schooljaar 2013-2014
wordt nog bekend gemaakt.
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Tussenschoolse opvang en buitenschoolse opvang.
Tussenschoolse opvang
De tussenschoolse opvang vindt plaats in school .
TSO is bedoeld als opvang voor kinderen van werkende ouders.
De kinderen eten gezamenlijk en gaan daarna naar buiten of doen in de overblijfruimte een activiteit.
Op maandagochtend van 8:20 uur tot 8:40 uur is er gelegenheid om uw kind voor die week in te
schrijven en indien nodig het afrekenen van de maandkaarten.
Tussentijds inschrijven is niet mogelijk, mocht er een onverwachte situatie ontstaan, waardoor uw
kind toch moet overblijven, dan kunt u contact opnemen met de coördinator: 0640290868.
De kosten;
Losse verkoop €3,00 per dag/per kind
Maandkaart €2.25 per dag/per kind
Maandkaarten dienen binnen één week na ontvangst te zijn betaald.
De kinderen mogen geen koek of snoep meenemen, er wordt voor een versnapering gezorgd.

Buitenschoolse opvang
Obs De Lindenboom werkt samen met Freekids.
FreeKids op OBS De Lindenboom.
Freekids biedt een gezellige en actieve buitenschoolse opvang binnen de muren van de school.
Tijdens de opvang doen we allerlei leuke dingen. Bij FreeKids zijn de kinderen vrij. En dus valt er altijd
te kiezen wat we gaan doen. Bij FreeKids haal je het maximale uit jezelf waarbij ieders talent meetelt.
FreeKids biedt leuke en professionele medewerkers die nauw betrokken zijn bij de school. We bieden
elke dag naschoolse opvang tot 18.30. Ook tijdens vakanties, studie- en margedagen. Op maandag,
dinsdag en donderdag van 07:00 - 08:30 uur zijn wij aanwezig voor de voorschoolse opvang.

Een veilige omgeving, professionele medewerkers, een goede en nauwe samenwerking met de
school en allerlei leuke activiteiten. Dat is FreeKids op OBS De Lindenboom!
Voor meer informatie kunt u terecht in ons BSO lokaal, www.freekids.nl, mailen naar info@freekids.nl,
of u kunt ons telefonisch bereiken op 088 – 1919190.

Website & foto’s
Onze school heeft een eigen Website op Internet.
Deze wordt regelmatig bijgehouden. Het adres is: www.delindenboom.nl
De website van onze centrale organisatie is: www.zaanprimair.nl.
Ouders die bezwaar hebben tegen plaatsing van foto’s waarop hun kind(eren) staan,
kunnen dit kenbaar maken bij de schoolleiding. Dit geld ook voor het maken van foto’s voor
andere doeleinden, bijv. een krantenartikel, schoolgids, informatieboekje, presentaties e.d.
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Afspraken:
Om de rust en veiligheid in school te handhaven, hebben wij een aantal schoolafspraken gemaakt.
-We lopen rustig door de gang.
-We spreken elkaar netjes aan en gaan met respect met elkaar om.
-We spelen buiten met ballen, skateboards e.d.
-We ruimen onze spullen op, we zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor ons lokaal, de gang en onze
school.
-Ter voorkoming van zoekraken, worden mobieltjes aan het begin van de dag bij de leerkracht
ingeleverd en krijgen de leerlingen als ze naar huis gaan, hun mobiel terug.
-Op het schoolplein wordt niet gefietst, fietsen worden in de rekken geplaatst.

We hebben deze afspraken in de klas besproken. Wij zouden het zeer op prijs stellen als u dit thuis
ook nog eens wilt doen.

Tenslotte:
Met elkaar gaan we er weer een fijn schooljaar van maken.
Op de kalender staat de planning van schooljaar 2013 – 2014
Mocht daar een wijziging in optreden, dan stellen wij u daarvan op de hoogte.
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