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Voorwoord: 

 

Na een lange zomervakantie is het goed om weer te 

beginnen. Als team zijn we de afgelopen week weer 

bij elkaar gekomen om de school startklaar te 

maken en alle ruimtes opnieuw in te richten. Ook 

hebben we een goede studiedag gehad en hebben 

we zin om ons te richten op komend schooljaar.   

De komende periode zal ik naast een aantal 

lesgevende taken alle directietaken op mij nemen. Ik 

kijk uit naar een goede samenwerking en hoop u 

binnenkort te ontmoeten op het schoolplein of 

tijdens de informatieavond.  

 

Arnaud Ouwehand 

waarnemend directeur  

 

Juf Edith kan haar werkzaamheden nog steeds niet oppakken i.v.m. haar thuissituatie. 

 

Juf Stephanie is bevallen van een gezonde zoon: Wil Chase. We wensen haar een goede 

tijd toe samen met haar gezin. Binnenkort hoopt Stephanie eens langs te komen op 

school. Haar verlofperiode loopt tot de kerstvakantie, daarna zal ze woensdag t/m vrijdag 

voor groep 7 staan.   

 

Juf Margot kijkt terug op een prachtige afscheidsreceptie. Op de valreep voor de 

zomervakantie hebben we in goed overleg besloten om  

 

Graag wil ik me even voorstellen. 
Ik ben Romy Spaapen, 32 jaar en zal in oktober op Gevers starten 
als onderwijsassistent. 
Sinds vorig jaar woon ik met veel plezier in het mooie Voorschoten 
met mijn man en inmiddels ook met onze dochter van 4 maanden 
oud. Voorheen heb ik op een vmbo-school in Den Haag gewerkt en 
maak nu dus de overstap naar het basisonderwijs. Ik zie dit als een 
hele leuke uitdaging.  
Ik kijk er erg naar uit om op deze school aan de slag te gaan en de 
leerlingen en ouders te ontmoeten.   Tot in oktober! 
   

 

✓ Maandag  2 september   eerste schooldag! 

✓ Woensdag  4 september  hoofdluiscontrole 

✓ Dinsdag  10 september  informatieavond groep 1-8, 19.15u 

✓ Vrijdag  13 september  opening schooljaar in het Kruispunt, 9.00u 

✓ Dinsdag  24 september  schoolreisje groep 1-3 en 4-7 

✓ Woensdag 25 september  handbaltoernooi groep 6 

 

In de week van 16-20 september houden we de startgesprekken.  

De uitnodiging volgt! Houdt u hiervoor SocialSchools in de gaten.  

Personalia: 

Komende maand 
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In de loop van de eerste schoolweek krijgen alle oudsten een 

jaarkalender mee naar huis. Handig om thuis in een oogopslag 

de belangrijkste data op een rij te hebben.  

U wordt in het vervolg via SocialSchools op de hoogte 

gehouden van alle extra activiteiten die naast de jaarkalender 

worden georganiseerd.  

 

 

 

Fietsen plaatsen 

 

Bij het starten van een nieuw schooljaar is het goed 

om meteen vanaf de eerste dag je fiets op de juiste 

plek te stallen. De kinderen krijgen deze informatie 

ook in de klas te horen, maar we merken dat fietsen 

nog wel eens gemakkelijk worden gestald, met alle 

overlast tot gevolg.  

De indeling is als volgt;  

 

 

 

 

 

Groepen 1 / 2 / 3 / 4 aan de kant van de Vliethorst (achter de hekken)  

Groepen 5 / 6 / 7 aan de kant van de school tussen de zwarte stangen 

Groep 8 bij de ingang van het schoolplein 

 

Groepen naar binnen en naar buiten 

 

De kinderen van groep 3 krijgen een nieuw 

ingericht lokaal aan het einde van de gang bij de 

kleuters. Als ouder kunt u de eerste periode tot 

de herfstvakantie meelopen met uw kind, de 

gang door en de klas in. We verzoeken u om met 

de rij mee te lopen en na het wegbrengen door 

de achterdeur en het achterplein de school te 

verlaten. Op deze manier voorkomen we een 

overvolle gang. Alvast bedankt voor uw begrip!  

 

De kinderen van groep 1/2 worden net als vorig 

schooljaar naar binnen gebracht. Vanaf 8.20u gaat de deur van het voorplein open.  

 

De kinderen van groep 3-8 gaan na de bel in de rij. Soms lijkt dit wat inefficiënt, maar 

eenmaal in de school kunnen de kinderen op deze manier snel en veilig de klas in.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Jaarkalender 
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Vakantierooster 2019-2020: 

Leidens Ontzet: donderdag 3 oktober 2019 

Herfstvakantie: maandag 21 tot en met vrijdag 25 oktober 2019 

Kerstvakantie: maandag 23 december 2019 tot en met vrijdag 3 januari 2020 

Voorjaarsvakantie: maandag 24 tot en met vrijdag 28 februari 2020 

Goede Vrijdag: vrijdag 10 april 2020 

Tweede Paasdag: maandag 13 april 2020 

Meivakantie: maandag 27 april tot en met vrijdag 8 mei 2020 

Hemelvaart: donderdag 21 en vrijdag 22 mei 2020 

Tweede Pinksterdag: maandag 1 juni 2020 

Zomervakantie: maandag 20 juli tot en met vrijdag 28 augustus 2020 

 

Vrije middagen: 

Middag voor Sinterklaas: 5 december 2019 

Middag voor de kerstvakantie: 20 december 2019 

Middag voor de zomervakantie: 17 juli 2020 

 

 

Schooltijden: 

 

Groep  Dagen  Tijden  

  ochtend  middag  

1-2   maandag, dinsdag & donderdag:  
woensdag:   
vrijdag:  

8.30 – 11.45 uur  
8.30 – 12.15 uur  
8.30 – 11.45 uur  

13.00 -15.15 uur  
middag vrij   
middag vrij  

3 t/m 8  maandag, dinsdag, donderdag & vr.  
woensdag  

8.30 – 11.45 uur  
8.30 – 12.15 uur  

13.00 -15.15 uur  
middag vrij  

 

Formatie 2019-2020: 

 

Leerkrachten voor de groep   

groep   leerkracht(en)  Werkdagen  

1-2 A  Sanna de Wit / Joke Buijs  
Sjoukje Kruidhof  

maandag, dinsdag & woensdag  
woensdag, donderdag & vrijdag  

1-2 B  Heiltje van Rijn  
Marlene van Egmond 

maandag, dinsdag & woensdag,   
donderdag & vrijdag  

3  José Bervoets  
Daniëlle Abbenbroek  

maandag, dinsdag   
woensdag, donderdag & vrijdag   

4  Corinne Snoeker  
  

maandag, dinsdag, woensdag,   
donderdag & vrijdag  

5  Ilse Woesthoff  maandag, dinsdag & woensdag  
donderdag  & vrijdag  

6  Bartjan van Paassen  maandag, dinsdag   
woensdag donderdag & vrijdag  

7  Mariska Wesselo / Arnaud Ouwehand  
Margot Schuitemaker. Vanaf januari: 
Stephanie van Kampen  

maandag, dinsdag   
woensdag, donderdag & vrijdag   

8  Marion van der Mark  maandag, dinsdag & woensdag  
donderdag & vrijdag  
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Leerkrachten naast de groep  

Vakleerkracht gym  Ruud Bol   
Hildebrand Prak   

woensdag & vrijdag  
vrijdagmiddag  

Vakleerkracht   
muziek/co-teacher  

Marjolein Gijzel   dinsdag & donderdag, 1x per 
maand  

Plusklas leerkracht BB   Arnaud Ouwehand  donderdag  

Plusklas leerkracht MB  José Bervoets  woensdag  

Extra ondersteuning   
groep 3   

Marlene van Westbroek  Woensdag om de week en 
vrijdagmiddag  

Coördineren van creatieve 
middagen en schooltuin  

Sjoukje Kruidhof  Na de herfstvakantie woensdag 
om de week en vrijdagmiddag  

  
 

Onderwijs ondersteunend, intern begeleider en directie   

Onderwijs assistent   Joyce Bakker  dinsdag, donderdag & vrijdag  

Onderwijs assistent  Marjolijn Schroot  maandag, dinsdag & vrijdag   

Onderwijs assistent Romy Spaapen Vanaf oktober  

Administratief medewerker  Nancy Tebrugge  maandagochtend en 
donderdag  

Conciërge  B’davy Piket  
  

maandagochtend, dinsdag, 
woensdagochtend  & 
donderdagochtend & vrijdag   

Interne begeleider   Annemarie van Rooijen  dinsdag om de week, 
woensdag, donderdag   
& vrijdag om de week  

Directeur (waarnemend)  Arnaud Ouwehand  
  

Maandag, dinsdag, woensdag, 
donderdag en vrijdag  

 
Gym: 

  

groep  
  

Tijden  
  

Dagen  
  

Wie geeft les?  
  

Plaats  
  

1-2a,1-2b   
  

wisselend  
  (meestal di/do)  

groepsleerkracht   
  

speelzaal school  
  

3  
  

09.10 – 09.50 uur  woensdag   Ruud  

Sporthal Vliethorst  
  
  
  
  
  
  
  
  

14.15 – 15.00 uur  
  

vrijdag  
  

Ruud en Hildebrand  
  

4  
  

09.50 – 10.30 uur  woensdag  Ruud  

14.15 – 15.00 uur  vrijdag  Ruud en Hildebrand  

5  
  

08.30 – 09.10 uur  woensdag  Ruud  

13.15 – 14.00 uur  vrijdag  Ruud en Hildebrand  

6  10.30 – 11.10 uur  woensdag  Ruud  

  13.15 – 14.00 uur  vrijdag  Ruud en Hildebrand  

7  
  

11.10 – 11.50 uur  woensdag   Ruud  

08.30 – 09.15 uur  vrijdag  Ruud  

8  
  

11.50 – 12.30 uur  woensdag   Ruud  

09.15 – 10.00 uur  vrijdag  Ruud  



Nieuwsbrief PC Basisschool Gevers Deynoot 
September 2019 

  

 
 

Studiedagen: leerlingen vrij! 

 

Studiedagen 2019-20120  
Dag : Datum: 

maandag  28 oktober   

Vrijdag   6 december  

Woensdag   22 januari  

Maandag   2 maart  

Vrijdag   26 juni  

  

    

 

 
 


