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In deze praktische schoolgids vindt u beknopt 
de basisinformatie over IKC Hei en Bos. De 
uitgebreide schoolgids kunt u downloaden op 
onze website www.heienbos.nl. 

ABSENTIE EN ZIEKTE
Als uw kind niet op school kan komen, kunt u tus-

sen 8.00 en 8.30 uur naar school bellen, telefoon 

055 - 20 75 741 of 06 - 15 44 77 01. Mocht er geen 

berichtgeving van de kant van de ouder(s) plaats-

vinden dan zoekt de school contact met het gezin 

of het waarschuwingsadres. Laat kinderen geen 

ziekmelding doen! Bent u zelf één of meerdere 

dagen niet thuis en logeert uw kind ergens anders, 

zorg er dan voor dat de leerkracht van uw kind het 

opvangadres (met telefoonnummer) heeft.

AANMELDEN VAN UW KIND
We willen dat ouders bewust voor ons onderwijs-

concept kiezen. Voordat we overgaan tot plaatsing 

van kinderen voeren we daarom graag een persoon-

lijk gesprek en een intakegesprek met u, natuurlijk 

is uw kind daarbij ook van harte welkom. Tijdens 

dit gesprek ontvangt u meer informatie over de 

aanmeldprocedure en eventueel een aanmeldings-

formulier. Voor een gesprek en rondleiding door de 

school kunt u telefonisch of per mail een afspraak 

maken met de directeur. Wilt u broertjes en zusjes 

tijdig inschrijven? Voor de volledige procedure rond-

om de aanmelding verwijzen wij naar onze website.

Nieuwe 4-jarige kinderen mogen voor hun vierde 

verjaardag in overleg komen ‘wennen’. Deze dag- 

delen worden in overleg met de leerkracht afge-

sproken (4 dagdelen in 14 dagen). 

Als uw kind binnen 6 weken voor of in de zomerva-

kantie jarig is, dan mag hij/zij direct na de zomerva-

kantie starten. Het meedraaien slaan we dan over.

BEREIKBAARHEID OUDERS
Bij de inschrijving vragen wij u om uw adres en 

telefoonnummer(s) waar u overdag te bereiken 

bent. Mocht u veranderen van telefoonnummer  

of adres wilt u dit dan aan ons doorgeven?

Wanneer uw kind incidenteel door een andere 

verzorger wordt opgevangen, bijvoorbeeld een opa, 

oma of buurvrouw wilt u dit dan direct doorgeven 

aan de leerkracht? Het komt nogal eens voor dat de 

leerkracht bij ziekte van een kind geen gehoor krijgt. 

BRAND EN CALAMITEITENPLAN
We hebben op school een brand- en calamiteiten-

plan. In alle lokalen is zo’n plan aanwezig en in te 

zien. We willen u als ouders de volgende tips aan de 

hand doen:

Bel bij calamiteiten nooit naar school, want de 

telefoonlijn mag niet bezet zijn in zo’n situatie. 

Als uw kind (eerder) thuiskomt en zegt dat het naar 

huis gelopen is omdat er brand was, meld dit dan 

direct. Doe dit niet per telefoon!

IKC Hei & Bos biedt onderwijs en opvang voor kinderen van 0-13 jaar. Basisschoolonderwijs, kinderopvang, een 
peutergroep, voorschoolse opvang en buitenschoolse opvang hebben op één locatie in Hoenderloo een plek.  
Ons IKC heeft een regiofunctie en onderscheidt zich door de visie op leren, het natuuronderwijs, aandacht voor 
creativiteit en het multifunctionele karakter.
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BURGERSCHAPSKUNDE
Sinds februari 2006 zijn alle scholen verplicht om 

aandacht te schenken aan het nieuwe vormings-

gebied ‘burgerschapskunde’. De activiteiten aan-

gaande burgerschapskunde moeten passen binnen 

drie hoofdpunten:

• democratie

• actieve participatie

• identiteit

Op IKC Hei & Bos worden de activiteiten, passend 

bij dit vormingsgebied, geïntegreerd aangeboden 

binnen wereldoriëntatie en levensbeschouwing.

EHBO
Als uw kind op school een ongelukje krijgt dat niet 

ernstig is, behandelen wij dit zelf. Er zijn daartoe 

altijd personeelsleden met een EHBO/BHV diploma 

aanwezig. Is het ernstiger, dan doen wij het meest 

noodzakelijke en gaan met uw kind naar de huisarts 

of bellen een ambulance. Uiteraard bellen wij u zo 

snel mogelijk.

GEVONDEN VOORWERPEN
Alle spullen van kinderen die we vinden, bewaren 

we in een bak. U kunt hier zelf in kijken als uw kind 

iets kwijt is. De bak wordt een aantal keren per 

jaar opgeschoond. De overgebleven kleding wordt 

vervolgens naar een goed doel gebracht. Dit wordt 

van tevoren aangekondigd in de nieuwsbrief.

GYMLES
Sinds schooljaar 2019-2020 hebben we op school 

een vakleerkracht gym. Meester Jasper geeft dit 

schooljaar groep 2-8 op woensdagochtend gymles 

in het Dorpshuus. 

Groep 1 gymt regelmatig in de speelzaal op school 

met de eigen juf of meester. De kinderen van groep 

2 en 3 worden door de ouders naar de gymzaal 

gebracht waar ze helpen met omkleden. De inloop 

is om 8.30 uur, de les start om 8.45 uur. Groep 4-5 

sport van 9.45 - 10.45 uur en groep 6-8 gymt van 

10.45 - 11.45 uur. 

Wilt u uw kinderen op woensdagochtend en  

groep 1 op maandag gymspullen meegeven of hen 

helpen herinneren dat zij dat zelf doen? Een T-shirt 

en broekje of gympakje is prima. Daarnaast hebben 

de kinderen gymschoenen nodig met een stevige 

zool, die geen strepen achter laten op de vloer. 

HANDIGE ADRESSEN EN 
TELEFOONNUMMERS
Bestuur
Stichting Integrale Streekschool Hoenderloo

Middenweg 31  

7351 BA Hoenderloo

055 - 20 75 741  

directie@heienbos.nl

Directeur-bestuurder:

mevr. Kim Meerema-Schreurs

Voorzitter Raad van Toezicht: 

dhr. Wim van der Meer

Lid Raad van Toezicht:  

mevr. Agnes Vosse

Lid Raad van Toezicht:  

vacant 

Samenwerkingsverband Apeldoorn
Kernteam IKC Hei & Bos
SWV gedragswetenschapper:

Peggy Meijerink

CJG schoolmaatschappelijkwerker:

Titianne Geerlinks

CJG Jeugdverpleegkundige:

Rob Swennenhuis

Telefoon 055  - 7600 300 (maandag t/m donderdag 

van 9.00 - 16.30 uur m.u.v. de schoolvakanties).

www.swvapeldoornpo.nl

Opvoedingsvragen
CJG Centrum Jeugd en Gezin

Schoolmaatschappelijk werker, Titianne Geerlings

De schoolarts
GGD Noord- en Oost-Gelderland

Rijksstraatweg 65 

7231 AC Warnsveld

088 - 443 30 00

ggd@ggdnog.nl

www.ggdnog.nl 

Inspectie van het onderwijs 
0800 - 80 51
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Informatie- en advieslijn voor ouders  
over onderwijs
Bel gratis 0800 - 5010 op schooldagen tussen  

10.00 en 15.00 uur, www.50tien.nl.

TEAM IKC Hei & Bos
School
Directeur
Kim Meerema-Schreurs / directie@heienbos.nl

Leerkrachten
Konijnen

Niels Reichard (ma-di) / niels@heienbos.nl

Esther van Hoof (do-vrij) / esther@heienbos.nl

Vossen

Helen Reichard (ma-di-vrij) / helen@heienbos.nl

Niels Reichard (do) / niels@heienbos.nl

Op woensdag:

Niels Reichard / niels@heienbos.nl

Wolven

José Koggel (ma t/m vrij) / jose@heienbos.nl

Algemeen telefoonnummer van de school: 

055 - 20 75 741 / 06 - 15 44 77 01 of u kunt mailen 

naar info@heienbos.nl.

Pommetje
Eigenaren
Leontien van der Werf en  

Raymond van der Werf

Leidsters
Larissa van Ark, Saffira Pauw, Kelly Jonker, Anita 

Teunissen

Algemeen telefoonnummer Pommetje Hei & Bos: 

06 - 36 422 054

INFORMATIE
De Nieuwsbrief
Ouders worden op de hoogte gehouden van de 

gang van zaken op school door middel van een 

nieuwsbrief. In het begin van het schooljaar wordt 

er een kalender en een praktische gids meegege-

ven, waarop alle belangrijke data (die we dan al 

weten) vermeld staan.

In de nieuwsbrief vindt u informatie gericht aan 

de ouders: belangrijke data, mededelingen, vragen 

enzovoort, van alle geledingen.

U ontvangt deze nieuwsbrief eens per twee weken 

per mail. Ouders die geen e-mail adres hebben, 

kunnen dit aan geven bij de directeur, zij kunnen 

dan een papieren versie ontvangen.

Ouderavond
Naast de (rap)portfoliogesprekken en de gesprek-

ken van alledag, is er een aantal geplande ouder-

avonden. Dit zijn ouderavonden met een bepaald 

thema waarbij informatie en ervaringen uitgewis-

seld worden. In de nieuwsbrief worden deze ouder-

avonden tijdig aangekondigd.

JAARPLAN
In dit jaarplan staat samengevat waar we als school 

dit schooljaar onder andere mee aan de slag gaan:

• doorontwikkelen van ons Hoenderloos concept 

(natuuronderwijs, ontdekkend leren)

• werken met denken in doelen bij rekenen

• implementeren taalbeleidsplan

• doorgaande lijn van ons IKC verder uitbouwen

• IKC Hei & Bos neemt een centrale plek in het 

dorp in

• ons IKC laten groeien en tóch kleinschalig blijven

KINDERZIEKTEN
Mocht er op school een besmettelijke ziekte heer-

sen, dan brengen wij u direct op de hoogte. Ook 

kunt u bij ons informatie vragen over de diverse 

kinderziekten, het bijbehorende besmettingsgevaar 

en de vraag of kinderen naar school mogen. Deze 

informatie komt bij ons binnen via de GGD.

KLACHTENREGELING 
Wanneer u het niet eens bent met de gang van 

zaken binnen de school is het in eerste instantie de 

bedoeling dat u daarover spreekt met de persoon 

die het aangaat. In de meeste gevallen zal dat de 

leerkracht van uw kind zijn. Als u er met de leer-

kracht niet uitkomt, kunt u contact opnemen met 

de directeur van de school: tel. 055 - 20 75 741 of

06 - 15 44 77 01.

Voor de kinderen op school is juf Helen de  

ver-trouwenspersoon. Mocht dit nog niet leiden 

tot een oplossing dan kunt u contact opnemen 

met de schoolcontactpersoon. Dit is Yvonne Dros,  

tel. 06 - 205 61 403 of ymdros@gmail.com.  
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Zij is op de hoogte van alle klachtenprocedures  

en verwijst u naar de juiste persoon of instantie.  

Binnen de Stichting Integrale Streekschool 

Hoenderloo (SISH) hebben wij ook een externe 

vertrouwenspersoon van Gimd. Zij is te bereiken 

via m.oosterhof@gimd.nl. Ook kunnen klachten 

terecht komen bij het bevoegd gezag van de SISH,  

voorzitterheienbos@gmail.com.

Het bevoegd gezag van de SISH heeft zich aange-

sloten bij de Klachtencommissie voor het Bijzonder 

Onderwijs: Stichting GCBO, Postbus 82324, 2508 

EH Den Haag, 070 - 38 61 697, info@gcbo.nl. De 

klachtenregeling van de SISH is op te vragen bij  

de directeur.

LUIZENCONTROLE
Hoofdluiscontroles worden door de werkgroep 

LuizenOpsporingsTeam (LOT) uitgevoerd. Zij doen 

dit in ieder geval in de week na een vakantie. In de 

kalender vindt u de andere data die gepland zijn 

voor komend jaar.

Worden er luizen geconstateerd dan wordt er 

met de ouders contact opgenomen. Mocht u nog 

vragen hebben dan kunt u altijd terecht bij de leer-

kracht. Op school is een luizenprotocol aanwezig. 

Ook is er veel informatie te vinden op internet 

(www.ggdnog.nl). 

MEDEZEGGENSCHAPSRAAD (MR) 
De MR bestaat momenteel uit twee leden.

Oudergeleding: Linda Kleefman

Personeelsgeleding: Niels Reichard

De MR vergadert ongeveer 6 keer per jaar. De ver-

gaderingen van de MR zijn openbaar toegankelijk, 

m.u.v. onderdelen van de agenda, waarbij vertrou-

welijke informatie ter sprake komt. De leden heb-

ben zitting voor een periode van 3 jaar. Twee keer 

per jaar sluit de MR aan bij een vergadering van de 

Raad van Toezicht.

MEERVOUDIGE INTELLIGENTIE
Ons uitgangspunt is dat intelligentie zich kan 

ontwikkelen en geen vaststaand gegeven is. 

Kinderen kunnen bovendien op meerdere manie-

ren intelligent zijn. Waar het ene kind vooral knap 

met woorden is, kan het andere ontzettend goed 

rekenen of is het heel erg goed in muziek. De leer-

krachten bieden de leerstof zodanig aan dat ieder 

kind in eerste instantie op de eigen intelligenties 

wordt aangesproken en op basis hiervan gaat leren. 

Wij streven ernaar om de sterke intelligenties in te 

zetten om de minder sterke te ontwikkelen.

OUDERVERENIGING (OV) 
Deze wordt het komend schooljaar opgericht, als  

er ouders zijn die zich hiervoor aanmelden.

PASSEND ONDERWIJS
Op onze school willen we alle kinderen de kans 

geven zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen 

binnen hun eigen mogelijkheden. Dat betekent dat 

de kinderen hun eigen individuele leerroute volgen. 

We volgen de ontwikkeling van ieder kind, zodat 

de leerkracht adequaat kan reageren. De meeste 

kinderen ontwikkelen zich zonder noemenswaar-

dige problemen. Voor hen is het onderwijsaanbod 

binnen de basisondersteuning voldoende. Bij 

een aantal kinderen gaat de ontwikkeling niet zo 

vanzelfsprekend en is lichte of extra ondersteuning 

nodig. 

Onder lichte en extra ondersteuning vallen alle 

voorzieningen en maatregelen die wij treffen om 

kinderen, die zich anders dan verwacht ontwik-

kelen, te helpen zich prettig te voelen en zo goed 

mogelijk te profiteren van wat de school te bieden 

heeft. Hierbij is het belangrijk dat wij voortdurend 

in gesprek blijven over wat wij van elk kind mogen  
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verwachten. Voor meer informatie over het  

schoolondersteuningsprofiel verwijzen wij u naar 

de website www.heienbos.nl.

PROBLEMEN/VRAGEN
Als u vragen of problemen hebt, kunt u altijd 

contact opnemen met de leerkracht van uw kind. 

Na schooltijd is hij/zij meestal het beste bereik-

baar voor korte mededelingen/overleg. Maak een 

afspraak als u een gesprek wilt. De directeur pro-

beert rond het begin en einde van de schooltijden 

bereikbaar te zijn voor kort overleg.

(RAP)PORTFOLIO’S
De (rap)portfolio’s verschijnen 2 keer per jaar (exac-

te data hiervoor en voor de gesprekken worden 

tijdig kenbaar gemaakt). Na ongeveer 2 maanden 

zien we de (rap)portfolio’s graag weer terug.

SCHOOLADVIESCOMMISSIE (SAC) 
Onze school wil op termijn graag een schooladvies-

commissie/denktank oprichten bestaande uit een 

aantal ouders die de directie adviseert betreffende 

bestuurlijke zaken op schoolniveau.

SCHOOLREGELS
Er geldt op school een aantal afspraken die we met 

elkaar hebben gemaakt:

• Ouders die hun kind komen ophalen, wachten 

zoveel mogelijk buiten op het plein tot het 

tijd is. Alleen de ouders van de Konijnengroep 

krijgen een seintje van de hulpjes en zij komen 

de kinderen ophalen in de groep. Voor (van 8.15 

- 8.30 uur) en na schooltijd (na 14.30 uur) bent 

u van harte welkom in het gebouw. We vragen 

u wel, als dit nodig is, om het afscheid kort en 

duidelijk te houden voor uw kind. Als u uw kind 

komt ophalen vragen we u niet meer dan 10 

minuten te vroeg te zijn. 

• Wij verzorgen als school het drinken voor  

alle kinderen. We willen u dan ook vragen geen 

pakjes drinken of gevulde bekers aan uw kind 

mee te geven. Natuurlijk kunnen de kinderen 

zoveel water drinken als ze willen. Daarnaast 

zorgen we ook voor ‘fruit-water’ of thee. Zo 

maken we kannen met schijfjes sinaasappel of 

citroen of plukken we munt uit onze moestuin. 

In onze ogen heeft dit veel voordelen. Het is 

gezond, goed voor het milieu en we zijn verlost 

van lekbekers, plakkerige tassen en plakvlekken 

op de vloer!  

Om 10.15 uur hebben we een kleine pauze. De 

kinderen mogen dan fruit, groente of een boter-

ham eten. Het is fijn als de naam van uw kind 

op de schil of het bakje staat. Verpakte koeken 

geven we weer mee naar huis en deze kunnen 

na 14.30 uur worden opgegeten. Dit zorgt ook 

voor veel minder afval en gezonde kinderen! 

Om 12.15 uur hebben we een grote pauze. De 

kinderen eten dan boterhammen. Snoep, koek 

en chocolade vinden we als school niet bij een 

lunch passen. 

• We stimuleren kinderen zoveel mogelijk om  

lopend of fietsend naar school te komen, waar 

het kan. Zet je wel de fiets op slot? We  

hebben, als we in de school zijn, weinig zicht  

op het fietsenhok.

• Kinderen die er aan toe zijn kunnen in de  

middenbouw een vulpen krijgen van de school. 

Soms kiezen we er juist voor om lang met pot-

lood te blijven schrijven of om met een goede 

balpen te schrijven. Dit wordt per kind bekeken.

• Er geldt in onze school én op het plein een  

algeheel rookverbod. 

• Kinderen en leerkrachten vinden het fijn om zo 

weinig mogelijk gestoord te worden in de kring.

• Uitnodigingen voor kinderfeestjes of andere 

kaartjes graag uitdelen buiten de groep. Dit is 

vervelend voor kinderen die niets krijgen, als dit 

in de groep gebeurt.



SCHOOLTIJDEN
Elke ochtend is er voor alle groepen een inloop-

kwartier van 8.15 - 8.30 uur, u bent dan van harte 

welkom in de groep! Let op: zolang de coronamaat-

regelen gelden zijn er zo min mogelijk volwassenen 

in de school en op het plein. De afspraken zoals die 

het afgelopen jaar waren blijven bestaan.

Groep 1
Maandag-dinsdag-donderdag-vrijdag

van 8.30 - 14.30 uur 

Woensdag: vrij

Groep 2 t/m 8
Maandag - dinsdag - donderdag - vrijdag

van 8.30 - 14.30 uur 

Woensdag

van 8.30 - 12.30 uur

SPONSORING
Vele vormen van reclame en sponsoring komen op 

de school af. Alles zomaar binnen laten is in strijd 

met onze identiteit. Als het ten goede komt aan de 

onderwijskwaliteit, de school én in het belang van 

de kinderen is, beslissen we per aanbod/activiteit 

of het wel of niet bij de school past. 

SPORTDAG
Een keer per jaar wordt er een spel/sportdag (bijv. 

Koningsspelen) voor de hele school georganiseerd. 

De datum wordt ruim van tevoren bekend gemaakt 

in de nieuwsbrief en/of kalender.

STUDIEDAGEN
Studiedagen zullen worden aangegeven in de 

nieuwsbrief en de kalender voor ouders. Het zijn 

trainingsdagen om het onderwijs voortdurend te 

verbeteren. Op een studiedag is altijd het gehele 

team aanwezig.

TRAKTEREN
Kinderen vieren hun verjaardag in hun groep en 

mogen natuurlijk trakteren in de groep, liefst bij de 

lunch. Er zijn erg veel leuke, mooie, lekker gezonde 

en creatieve traktaties die bij de lunch passen te 

verzinnen. We laten de keuze van de traktatie aan 

u over en rekenen erop dat u daarbij klein denkt 

én denkt aan de gezondheid van de kinderen én 

het personeel! Mocht er toch een keer een minder 

gezonde traktatie uitgedeeld worden, dan geven 

we dit om 14.30 uur mee naar huis.

UITSTROOMGEGEVENS
De eerste drie kinderen van groep 8 zijn in school-

jaar 2019-2020 van school gegaan. Onze kinderen 

stroomden het afgelopen jaar uit naar:

VMBO basis/kader

VMBO theoretische leerweg

VMBO-TL/HAVO                          1

HAVO                           1

HAVO/VWO                               1

VWO

We kijken samen met het kind en de ouders heel 

goed wat het beste vervolgonderwijs voor uw kind 

is. De keuze en plaatsing gebeurt altijd in samen-

spraak met het kind, de ouders, de leerkracht en 

het voortgezet onderwijs. De leerkracht van  

groep 8 geeft een bindend advies. Het voortgezet 

onderwijs houdt ons drie jaar lang op de hoogte 

van de vorderingen.

VAKANTIES EN VRIJE DAGEN 
Schooljaar 2020 - 2021

Herfstvakantie (1 week)              
17 t/m 25 oktober 2020

Kerstvakantie - 2 weken              
19 december 2020 t/m 3 januari 2021

Voorjaarsvakantie - 1 week                    
20 t/m 28 februari 2021

Goede Vrijdag en Tweede Paasdag         
2 april en 5 april 2021

Koningsdag 
27 april 2021

Meivakantie - 2 weken    
1 t/m 16 mei 2021

Tweede Pinksterdag   
24 mei 2021

Zomervakantie, 6 weken  
17 juli t/m 29 augustus 2021

Vrijdag voor de Kerstvakantie is vrij. De studie-

dagen (3 dagen) kunt u terugvinden in de kalender 

voor ouders die in het begin van het schooljaar 

wordt uitgereikt en die tzt op de website te  

vinden zal zijn.
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VERLOF
De volgende omstandigheden kunnen een reden 

zijn voor verzuim: ziekte, familieomstandigheden, 

bezoek aan een dokter of tandarts (probeer uw 

afspraken zoveel mogelijk buiten de schooluren te 

maken) of afwijkende vakantiedagen. In het laatste 

geval moet u bijzonder verlof aanvragen.

U moet hiertoe ruim van te voren (liefst 6 weken 

van te voren) contact opnemen met de directeur 

van de school. Meer informatie over uw rechten en 

plichten is op school te verkrijgen.

VERZEKERING 
Alle kinderen die bij ons op school staan ingeschre-

ven, zijn onder schooltijd basaal via ons bestuur 

verzekerd. De school kan over het algemeen niet 

aansprakelijk gesteld worden voor eventuele 

schade aan eigendommen van kinderen. Denkt u 

bijvoorbeeld aan verfvlekken in kleding of bescha-

diging van fietsen. Natuurlijk doen we ons best om 

ongelukjes te voorkomen. Er worden op school re-

gelmatig activiteiten georganiseerd. Wanneer deze 

buiten de schooltijden plaatsvinden, vallen deze 

niet onder verantwoordelijkheid van de school.  

Ouders zijn dan verantwoordelijk en aansprakelijk. 

Op de uitnodiging of het inschrijvingsformulier 

voor de betreffende buitenschoolse activiteit 

wordt altijd een stukje over de verantwoordelijk-

heid opgenomen.

VIERINGEN
Groepsvieringen
Wanneer er een viering met de groep is, krijgt u 

hierover op tijd bericht via de nieuwsbrief. Uiter-

aard bent u van harte welkom om deze viering bij 

te wonen!

Kerstfeest
We vieren het Kerstfeest gezellig met de hele 

school, voor meer informatie verwijzen we u naar 

de nieuwsbrief.

Sinterklaasfeest
Rond 5 december brengt Sinterklaas een bezoek 

aan de kinderen van alle groepen en vieren we het 

Sinterklaasfeest.

Verjaardagen juffen en meester
In elke groep wordt de verjaardag van de 

leerkracht(en) op een passend moment gevierd.

VOOR- EN NASCHOOLSE OPVANG
U heeft de mogelijkheid om uw kind voor en 

na schooltijd bij onze IKC-partner Pommetje te 

brengen. Zij zijn geopend van 7.00 tot 19.00 uur. 

Voor meer informatie verwijs ik u graag naar hun 

website www.kdvpommetje.vpweb.nl. Het tele-

foonnummer van Pommetje is 06 - 364 22 054.

VRIJWILLIGE OUDERBIJDRAGE
We vragen een ouderbijdrage voor verschillende 

activiteiten binnen de school. Deze bijdrage is 

vrijwillig, maar noodzakelijk om aan allerlei activi-

teiten te kunnen deelnemen. Omdat er nog geen 

oudervereniging bestaat hebben we als school 

het vrijwillige bedrag vastgesteld op 25 euro per 

leerling. Als er op termijn een OV wordt opgericht 

zal die het bedrag voor de vrijwillige ouderbijdrage 

aan de OV opnieuw vaststellen tijdens hun jaar-

vergadering.
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AANVULLING - CORONA

Beste lezer,

De praktische gids is gemaakt op basis van een 

gezonde, ’normale’ samenleving. Door de coronatijd 

geldt er een aantal aanpassingen in het ‘nieuwe 

normaal’. Zo komen de kleuters bijvoorbeeld door 

de zij-ingang het plein op en gaan ze naar binnen 

bij de achteringang (naast de speelzaal). Er worden 

zo min mogelijk volwassenen in de school toege-

laten. We wassen vaker onze handen en er staan 

pompjes met desinfecterende gel klaar in elke 

groep. Er zijn desinfecterende doekjes voor tafels 

beschikbaar en de schoonmaakster heeft extra 

corona-instructies. Er wordt volop geventileerd.

Natuurlijk (en daar vertrouwen we ook op) blijven 

we ons met elkaar aan alle regels en afspraken van 

het RIVM houden. 

Adviezen speciaal voor kinderen en jongeren 
(zie website RIVM)
• Kinderen van 0 tot 4 jaar met neusverkoudheid 

mogen naar het kinderdagverblijf of gastouder-

opvang als zij geen koorts hebben. En kinderen 

die in groep 1 of 2 zitten van de basisschool  

mogen met neusverkoudheid naar school en 

naar de buitenschoolse opvang als zij geen 

koorts hebben. 

• Dit geldt niet als kinderen contact hebben ge-

had met een iemand die corona heeft. Of als een 

kind bij een volwassene woont die koorts heeft 

of benauwd is. Het kind moet dan thuisblijven.

• Kinderen tot en met 12 jaar hoeven geen  

1,5 meter afstand te houden tot elkaar en tot 

volwassenen. Alle andere hygiënemaatregelen 

gelden ook voor kinderen.

We houden ons hart vast voor het moment dat er 

leerkrachten of leidsters ziek thuis komen te zitten 

of lichte klachten hebben en getest moeten wor-

den. We hopen dit moment zo lang mogelijk voor 

ons uit te schuiven, maar met het herfstseizoen in 

zicht achten we de kans groot dat er iemand ver-

kouden wordt en er geen invallers beschikbaar zijn. 

Weet dat we alles op alles zetten om het onderwijs 

en de opvang voor uw kind(eren) goed te verzorgen 

en te regelen, maar dat er in geval van overmacht 

soms noodmaatregelen genomen moeten worden. 

We hopen in dat geval op uw begrip.

Het inloopkwartier is er nog steeds, maar heeft 

een andere vorm doordat ouders niet in de school 

komen. Ouders aan de zijkant van het plein, mogen 

op het plein wachten ivm de veiligheid. (aanrijd-

route brandweer) Houdt u zich alstublieft aan de 

regels van het RIVM, dat doen wij ook.

In de kalender staan sportactiviteiten, hiervoor 

kunt u de kinderen aanmelden. Dit zijn de activitei-

ten die voor onze school qua grootte van de teams 

haalbaar zijn. Dit wordt niet vanuit school geor-

ganiseerd, maar wij fungeren wel als doorgeefluik 

voor informatie hierover.

In de nieuwsbrief vindt u de meest recente infor-

matie, wijzigingen en nieuwtjes. U kunt ook kijken 

op onze Facebookpagina IKC Hei & Bos Hoenderloo.

Hartelijke groet,

Kim Meerema-Schreurs
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SEPTEMBER
2020

31 1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30

31 augustus
1e schooldag

Nieuwsbrief

Deze week:
luizen pluizen
oudergesprekken

Nieuwsbrief

Start kinder-
boekenweek

WEEK 
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1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31

Nieuwsbrief

Einde Kinder-
boekenweek

Herfstvakantie

Studiedag
vrij

Deze week
luizen pluizen NIeuwsbrief

WEEK 

39

40

41

42

43
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1
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9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22
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Volleybal 3-4-5
Sint Maarten Nieuwsbrief

Nieuwsbrief

Deze week 
luizen pluizen

WEEK 
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49



Notities

055 - 20 75 741 / 06 - 15 44 77 01

www.heienbos.nl

DECEMBER
2020

MA DI WO DO VRIJ ZA ZO

1 2 3 4 5 6
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14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31

Deze week 
luizen pluizen Sinterklaasfeest

Nieuwsbrief

Kerstviering Kinderen vrij

Kerstvakantie 1e Kerstdag 2e Kerstdag

WEEK 
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WEEK 
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Advies- 
gesprekken VO

Studiedag
vrij

Volleybal 6-7-8

Rapportfolio’s
groep 3-8
Nieuwsbrief
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gesprekken

Voorjaarsvakantie

WEEK 
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1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14
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Deze week 
luizen pluizen Nieuwsbrief

Nieuwsbrief
Scholierencross 
groep 3-8

WEEK 
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5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30

Paasviering
Goede vrijdag
vrij 1e Paasdag

2e Paasdag
vrij

Studiedag
vrij Nieuwsbrief

Deze week  
luizen pluizen

Nieuwsbrief
Koningsspelen

Koningsdag
vrij

WEEK 
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14

15

16
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3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23
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31

Meivakantie Dodenherdenking Bevrijdingsdag Moederdag

Meivakantie Hemelvaartsdag

Deze week 
luizen pluizen Voetbal 5-6 Nieuwsbrief

2e Pinksterdag
vrij

Nieuwsbrief 1e Pinksterdag

WEEK 
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7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20
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28 29 30

Hockey 3-4-5 Nieuwsbrief

Nieuwsbrief Vaderdag

Rapportfolio’s
groep 2-8
Nieuwsbrief

Ouder-kind-
gesprekken

Deze week 
luizen pluizen

WEEK 

21

22

23

24

25

26
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Ouder-kind-
gesprekken

Nieuwsbrief

Deze week:
afscheid groep 8

Nieuwsbrief
Zomerfeest Calamiteitendag

Zomervakantie
t/m 29 augustus

WEEK 
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WEEK 
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