
 
 

 

Praktische informatie voor de start van het schooljaar: 
 
Lieve ouders en kinderen van De Koningslinde,  
 
Wij hopen dat jullie een fijne zomer hebben gehad. 
Jullie zijn vast nog aan het genieten van de laatste vakantiedagen.  
Alle leerkrachten hebben genoten van een mooie vakantie en zijn in de laatste week weer druk bezig 
geweest om de groepen gezellig in te richten en alles startklaar te maken.  
Wij hebben er heel veel zin en kijken er naar uit om jullie weer welkom te mogen heten op maandag 
6 september. 
 
Hieronder vindt u praktische informatie die gedurende het schooljaar handig kan zijn. 
Er staan ook veel afspraken in die weer kort worden herhaald want er starten weer veel nieuwe 
kinderen dit schooljaar.  
 
We zien jullie graag aanstaande maandag! 
 
Met vriendelijke groet, 
Team OBS De Koningslinde 

  



 

1. Wie zit waar? 

 

 

2. Het team 
 

Management: 
- Miron Hageman, directeur: via de schooltelefoon: 073-2071901  

m.hageman@obsdekoningslinde.nl  

- Floortje Wezelenburg: via de schooltelefoon: 073-2071901 

F.wezelenburg@obsdekoningslinde.nl 

 

Intern begeleiders:  
- Dorie de Koning: d.dekoning@obsdekoningslinde.nl 

- Saskia Molle: s.molle@obsdekoningslinde.nl 
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Onderwijspersoneel: 
- Anne Boeren: a.boeren@obsdekoningslinde.nl  

- Anne Streur: A.streur@obsdekoningslinde.nl 

- Anne van Deursen: a.vandeursen@obsdekoningslinde.nl 

- Anneke Wijnen ( bestuursinvaller ) a.wijnen@obsdekoningslinde.nl 

- Annemarie Daams: a.daams@obsdekoningslinde.nl 

- Barbara Simissen: B.Simissen@obsdekoningslinde.nl 

- Coby Obbink: c.obbink@obsdekoningslinde.nl 

- Elke van Hoof: e.vanhoof@obsdekoningslinde.nl 

- Ellen van Nistelrooy : e.vannistelrooy@obsdekoningslinde.nl 

- Emmy Kitslaar: e.kitslaar@obsdekoningslinde.nl 

- Josse Rooden: j.rooden@obsdekoningslinde.nl 

- Judith van Dun: J.vandun@obsdekoningslinde.nl 

- Laura de Kort: l.dekort@obsdekoningslinde.nl 

- Lenneke van de Westelaken: l.vandewestelaken@obsdekoningslinde.nl 

- Lieke Bekke: l.bekke@obsdekoningslinde.nl 

- Lies Venema: L.venema@obsdekoningslinde.nl 

- Linda Ceelen: L.ceelen@obsdekoningslinde.nl 

- Lisanne van Weert: l.vanweert@obsdekoningslinde.nl 

- Lonneke Toeter: l.toeter@obsdekoningslinde.nl 

- Maartje van Keulen: m.vankeulen@obsdekoningslinde.nl  

- Mandy van den Eerenbeemt: m.vandeneerenbeemt@obsdekoningslinde.nl 

- Manon van Dijk: m.vandijk@obsdekoningslinde.nl 

- Miranda van der Spoel: m.vanderspoel@obsdekoningslinde.nl 

- Miriam Jongeling: m.jongeling@obsdekoningslinde.nl 

- Noortje de Bie: n.debie@obsdekoningslinde.nl 

- Pam de Wit: p.dewit@obsdekoningslinde.nl 

- Pascalle Schonhage; p.schonhage@obsdekoningslinde.nl 

- Robin Boers: R.boers@obsdekoningslinde.nl 

- Rosemarijn Gabriels: R.gabriels@obsdekoningslinde.nl 

- Sandra Warringa: s.warringa@obsdekoningslinde.nl 

- Sjoerd van Dijk: s.vandijk@obsdekoningslinde.nl 

- Veerle Teunissen: V.teunissen@obsdekoningslinde.nl 

 

Onderwijsondersteunend personeel: 
- Babette Klarenbeek (onderwijsassistent): b.klarenbeek@obsdekoningslinde.nl 

- Pleun van der Vleuten ( onderwijsassistent ): p.vandervleuten@obsdekoningslinde.nl 

- Lianne Zwambach ( RT leerkracht ): L.zwambach@obsdekoningslinde.nl 

- Monique Loves ( RT leerkracht ): M.loves@obsdekoningslinde.nl 

- Bas van Kuringen ( gymdocent ): B.vankuringen@obsdekoningslinde.nl 

 

- Femke van Venetië ( administratief medewerker ): administratie@obsdekoningslinde.nl 
- Bianca Grasveld ( pedagogisch conciërge ) 
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Dac leerkrachten: 

Anne Boeren (DAC start groep 3) 

Ellen van Nistelrooy (groepen 4-5) 

Saskia Molle (groepen 6-7-8) 

 
De medezeggenschapsraad:  
mr@obsdekoningslinde.nl 

 
Leden van de medezeggenschapsraad: 
Valerie Evers ( ouder-lid ) 
Jeroen van Loon ( ouder-lid ) 
Klaas Terwisscha ( ouder-lid ) 
Lieke Bekke ( leerkracht ) 
Sjoerd van Dijk  ( leerkracht ) 
Maartje van Keulen ( leerkracht ) 

 
De GMR: 
Laura de Kort ( Leerkracht ) 
Ingrid van Schijndel ( ouder-lid ) 
 
De oudervereniging:  
ov@obsdekoningslinde.nl 
 

Voorzitter van de ouderverening: 
Fleur Ten Bokkel-Huinink ( ouder ) 
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3. Verdeling van de leerkrachten over de groepen: 
Let goed op: in sommige groepen zijn de werkdagen van leerkrachten gewisseld. Het 
onderstaande schema is de actuele bezetting voor heel schooljaar 2021-2022. 
Anneke Wijnen ( bestuursinvaller ) zal het zwangerschapsverlof van Anne van Deursen 
invullen. 
 

Groep maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 
1-2 a Ellen Ellen Laura/Robin Ellen Ellen 
1-2b Anne Boeren Anne 

Boeren 
Elke Anne Boeren Anne 

Boeren 

1-2 c Manon Manon Manon Manon Manon 

1-2 d Miriam Miriam Miriam Coby Coby 

1-2 e Josse Josse Josse Josse Josse 

1-2 f Barbara Barbara Lenneke Barbara Barbara 

3a Rosemarijn Rosemarijn Rosemarijn Anne Streur Anne Streur 

3b Sandra Sandra Sandra Sandra Lenneke 
3c Judith Lenneke Judith Judith Judith 

4a Pam Pam Pam Pam Pam 
4b  Elke Lisanne Lisanne Elke Lisanne 

4c  Veerle Veerle Veerle Veerle Veerle 

5a  Anne v. D Anne v. D Pascalle Pascalle Pascalle 
5b Lieke/Noortje Lieke Lieke Noortje Noortje 

5c  Miranda Miranda Lies Lies Lies 
6a Annemarie Annemarie Annemarie Annemarie Annemarie/ 

Emmy 

6b Maartje Maartje Maartje Lieke Maartje 
6c Emmy Emmy Lonneke Lonneke Lonneke/ 

Emmy 

7a Laura Laura Laura/Robin Robin Robin 

7b  Linda Linda Linda Linda Linda 
8a Mandy Mandy Mandy Mandy Mandy 

8b Sjoerd Sjoerd Sjoerd Sjoerd Sjoerd 
 
  



 

4. Handig om te weten:  
 

Fietsenstalling: 

Alle kinderen die op de fiets komen mogen hun fiets voorlopig nog parkeren tegen het hek van Prins 
Hendrik. Met de gemeente zijn we in overleg over de plaatsing van extra fietsenrekken. De planning 
is dat die in oktober geplaatst worden.  De leerlingen van de groepen 3 en 4 mogen hun fiets 
parkeren tegen de houten hekken voor hun gebouw. Daarna mogen alle kinderen van De 
Koningslinde van groep 5 tot en met 8 door de hoofdingang naar binnen.  
De kinderen van groep 1-2 in het hoofdgebouw mogen via de toegangsdeuren van het lokaal naar 
binnen worden gebracht. 
Alle kinderen van groep 3-4 mogen naar de poort van groep 3-4 worden gebracht. De kinderen 
mogen vanaf daar zelf naar binnen wandelen. De eerste weken tot de herfstvakantie zal de 
leerkracht ze bij de ingang opwachten.  

 
Inlooptijd/halen/brengen:  

Voorlopig blijven de afspraken rondom halen en brengen gelijk aan het vorige schooljaar. Alleen de 
kleuters van het resort worden gebracht en opgehaald via het poortje van de grote speelplaats 
tegenover ingang van Partou. Bij het brengmoment in de ochtend mogen de ouders de kinderen van 
het resort afzetten bij de buitendeur. (Zie ook de route op de plattegrond op bladzijde 2) 

 
Om 8.20 gaat de eerste zoemer.  
U neemt afscheid bij het hek en de kinderen lopen zelf naar binnen.  
Kinderen die voor het eerst naar school komen mag u zelf naar de deur brengen.  
De leerkracht begroet alle kinderen iedere dag aan de deur van het groepslokaal. 

 
Om 14.00 uur worden alle kinderen door de leerkracht naar buiten gebracht. De groepen 1-2 komen 
via de buitendeur van het klaslokaal naar buiten. 
U mag wachten achter het hek, zodra de kinderen hun ouders zien melden ze het aan de leerkracht, 
die kijkt of die u ook echt ziet en laat ze dan naar u toegaan.  
De kinderen van groep 3 worden naar het veld blij het klokgebouw gebracht. De kinderen van groep 
4 worden naar het grote veld voor het hoofdgebouw gebracht. De leerkrachten wacht daar tot alle 
kinderen zijn opgehaald. 
De leerlingen van groep 5 tot en met 8 komen met de hele groep naar buiten en mogen zelf naar hun 
ouders toegaan. 
Alle kinderen die gebruik maken van de BSO blijven in de klas en worden door de opvang opgehaald. 
Voor groep 1 tot en met 3 blijft dit het hele jaar zo. Voor de oudere kinderen alleen de eerste twee 
maanden. 

 
Tussendoortje en Lunch: 

De kinderen eten tijdens de 10-uur pauze een gezond tussendoortje (fruit en/of groente). Indien 
nodig aangevuld met een gezonde boterham. 
Tijdens de lunch mogen de kinderen boterhammen eten, aangevuld met groente of fruit.  
We vragen ouders om geen koek, snoep of chips in de broodtrommel te doen.  
Kinderen drinken tijdens de ochtendpauze en de lunch dranken zonder toegevoegde suikers. (bijv. 
kraanwater, thee zonder suiker of melk) 
De kinderen zijn de hele dag in de gelegenheid om water te drinken. U kunt uw kind zelf een beker 
met drinken meegeven.  
We willen de afvalberg zo klein mogelijk houden, dus graag een drinkbeker en een broodtrommel 
mee te geven. 



 
 
Traktaties: 
In de Corona periode hebben we de verjaardagen van de kinderen gevierd met een alternatieve 
traktatie. Dat is ons zo goed bevallen dat we hier heel graag mee door willen gaan.  
We vieren de verjaardag in de groep door de jarige toe te zingen en te feliciteren. De jarige grabbelt 
een traktatie (een feestelijke groepsactiviteit) uit een pot. En trakteert de klasgenoten op een leuke 
activiteit, waar we allemaal veel plezier aan beleven. 

 
Ateliers: 
Tijdens de ateliers wordt er gekookt en gebakken zonder suiker. 
 
Feestelijke momenten: 
Tijdens feestelijke momenten zoals bijvoorbeeld Sinterklaas, Kerst, trakteren we zoals de traditie ons 
dat ingeeft. 
 
Vader- en Moederdag, Halloween, Valentijnsdag: 
Wij volgen de thema’s van het IPC. Dat is een gedegen en intensieve aanpak die de nodige tijd van 
ons vraagt. 
Onderwerpen zoals Vader- en Moederdag, Halloween en Valentijnsdag verkiezen we niet te doen 
omdat dit tijd van de thema’s afhaalt. We moeten ergens een keuze maken. 
De traditionele feesten zoals Sinterklaas, Kerst, carnaval passen we in, in het thema, dat heeft u 
wellicht het afgelopen jaar wel ervaren. 
Er zijn misschien wel zusjes of broertjes die iets maken op het kinderdagverblijf of op de 
peuterspeelzaal. Om teleurstelling te voorkomen is het goed om bovenstaande te weten en kunt u 
zelf met uw kind thuis iets maken. 

 
Kapstokken: 
Voor iedere leerling is er een kapstok. Daar kunnen de kinderen hun jas, tas, tussendoortje en 
gymspullen kwijt. Voor de jongste kinderen is er een kapstok met hun naam. 

 
Ziekmelding: 
We hopen natuurlijk dat de kinderen gezond blijven en geen dag hoeven te missen.  
U kunt een ziekmelding doorgeven via de communicatie app: Parro doorgeven. Dit kan via de nieuwe 
absentie optie of een persoonlijk Parro-appje naar de leerkracht van uw kind te sturen. 
 
Minimum aantal uren 
Het minimum aantal uren onderwijs op de basisschool ( groep 1 tot en met 8 ) is 7520 uur. 
Scholen bepalen zelf hoe zij deze uren over de leerjaren verdelen. Wij kiezen ervoor om alle leerjaren 
940 uur te laten maken. 

 
 
Vijfdaagse schoolweek 
Voor de groepen 3 tot en met 8 geldt in principe een vijfdaagse schoolweek. Scholen mogen 
maximaal zeven keer per jaar een vierdaagse schoolweek inroosteren ( bovenop weken die al 
vierdaags zijn vanwege een algemene feestdag waarop de school gesloten is ). Scholen moeten deze 
vierdaagse lesweken in de schoolgids/ kalender aangeven. Voor leerlingen uit groep 1 en 2 is de 
vijfdaagse schoolweek niet verplicht. 
 
  



 
Hoofdluis 
Helaas is hoofdluis niet weg te denken.  
Het is van belang dat u uw kind thuis regelmatig op hoofdluis controleert. Wanneer u hoofdluis bij 
uw kind constateert, stellen wij het op prijs dat u het zo snel mogelijk meldt aan de groepsleerkracht 
van uw kind. 
Zodra er in de groep hoofdluis wordt geconstateerd, krijgen de ouders een bericht via Parro. 
Op school controleren de luizen-pluis ouders de kinderen voor en na de vakanties. 
 
Gymkleding 
Alle groepen gymmen een verplicht aantal uur per week. 
Voor de veiligheid tijdens de gymlessen kunnen de 
kinderen alleen gymmen wanneer zij gymkleding en 
gymschoenen dragen. Het is handig als u de gymschoenen 
in ieder geval op school laat, dan kan er altijd worden 
gegymd. Mocht het een keer gebeuren dat de kinderen 
hun gymtas vergeten, dan is er op school reservekleding 
aanwezig. 

 
Teken 
Onze school staat in een prachtige natuurlijke omgeving 
waar we heel erg graag spelen en werken. 
Wanneer wij met de kinderen het bos in zijn geweest 
zullen we ouders altijd op de hoogte brengen. U kunt dan 
uw kind op teken controleren. 
Omdat we in een bosrijke omgeving buitenspelen 
adviseren wij u om uw kind iedere dag te controleren op 
teken . 
Op de site van het RIVM staat goede informatie over 
teken: 

https://www.rivm.nl/Onderwerpen/T/Tekenbeten_en_lyme 
 
 

Communicatie 
Op onze school maken we gebruik van Parro. 
Parro is een veilige communicatie-app om 
contact te onderhouden met ouders. Ouders 
ontvangen van de leerkracht een koppelcode 
om Parro te kunnen gebruiken. 
Klik hier voor meer informatie over Parro  
  
Schoolkalender:  
Alle activiteiten, vakanties en studiedagen staan 
gepland in de kalender in de Parro App. 
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5. Corona maatregelen 
De meeste maatregelen komen gelukkig te vervallen. Tot 20 september blijven de volgende 
afspraken van kracht. 

• Op school houden de leerkrachten 1,5 meter afstand van elkaar. 

• Leerkrachten en ouders houden 1,5 meter afstand van elkaar. 

• De hygiëne maatregelen blijven van kracht, het handenwassen voor het eten en drinken. 
Hoesten en niezen in de elleboog. 

• Het ventilatieschema wordt aangehouden. 

 

 
Het team van De Koningslinde wenst u nog een paar fijne dagen toe. 
Graag tot ziens op maandag 6 september! 


