Kalender schooljaar 2017-2018
Beste ouders,
Voor u ligt onze informatiekalender.
In deze informatiekalender vindt u de praktische zaken die voor u van belang zijn.
De onderwijsinhoudelijke en schoolse zaken vindt u in onze schoolgids.
Daarnaast kunt u om de 2 weken actuele informatie verwachten via onze digitale “Schoolbel” Deze informatie vermelden we ook op onze website.
Het adres van onze site:
www.rendal.nl
U ontvangt om de twee weken ook “nieuws uit groep..” van de groepsleerkracht. Hierin staat alle groep gerelateerde informatie
Indien u op- of aanmerkingen, vragen of suggesties heeft, kunt u altijd contact opnemen met de school.
Een goede communicatie staat bij ons hoog in het vaandel. Daarom staat onze deur voor u open.
Wij hopen op een goede samenwerking.
‘t Rendalteam.

Inhoudsopgave
Informatie over:
Het team
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Schooltijden en vakantierooster
Natuurlijk bewegen
Overzicht informatieavonden + overzicht ouderavonden en rapporten
Regels en afspraken
Stappenplan bij pesten
Praktische zaken
Procedure hoofdluis
Buitenschoolse opvang
Bibliotheek op school (BoS)
Contactgegevens

Het team
Op ’t Rendal is een flinke groep mensen betrokken bij het onderwijs voor uw kind(eren). Het team bestaat uit een directeur, leerkrachten, een administratief
medewerker en 2 huishoudelijk medewerksters. Daarnaast zijn er vrijwilligers werkzaam.
Directie
De directeur van de school, Mariëlle van Rijt, draagt de eindverantwoordelijkheid voor het totale schoolgebeuren in samenwerking met Prodas, team en ouders.
Zij is werkzaam op maandag t/m donderdag.
Groepsleerkracht
De groepsleerkrachten dragen verantwoordelijkheid voor het groepsgebeuren in het algemeen. Zij dragen zorg voor het welbevinden van de kinderen in de groep.
Naast de lesgebonden taken hebben groepsleerkrachten op schoolniveau ook onderwijsinhoudelijke taken, organisatorische taken en administratieve taken.
Intern begeleider
De intern begeleider, Lonneke Ghielen, coördineert alle zaken rond de speciale leerlingenbegeleiding binnen de school; het controleren en bijhouden van het
toetskalender ( de objectief genormeerde landelijke toetsen zoals b.v. CITO); het observeren in groepen waarvoor de groepsleerkracht een verzoek heeft ingediend,
het (mede)opstellen van een plan voor kinderen die extra begeleiding nodig hebben (vanaf zorgniveau 3) etc.
Administratie, schoolassistent en huishoudelijke dienst
Administratief medewerkster: Esther Rakels (Zij is werkzaam op maandag- en dinsdagmiddag)
Schoolassistent: Lisa Santegoeds
Vrijwillige conciërge: Theo van Houts.
Huishoudelijke dienst: Mieke van Houts en Ria van Heugten

Groepsindeling 2017-2018
Groep 1

Juffr. Mariken (ma – do - vrij)
mariken.vandeberkmortel@prodas.nl

Groep 2

Juffr. Anouk (ma t/m vrij)
anouk.vandersande@prodas.nl

Groep 3

Juffr. Erica (ma, di, om de week woe) Juffr. Caroline (om de week woe,do en vrij)
erica.ernst@prodas.nl
caroline.vanhelmond@prodas.nl

Groep 4-5

Juffr. Marian (ma t/m vrij)
marian.hurkmans@prodas.nl

Groep 6-7

Juffr. Lieke (ma t/m vrij)
lieke.fransen@prodas.nl
Juffr. Ilse (ma, di en woe)
ilse.voets@prodas.nl

Groep 7-8

Juffr. Jos (di-woe)
jos.vansplunder@prodas

Juffr. Alexandra (do - vrij)
alexandra.jansen@prodas.nl

Enkele leerkrachten volgen een scholing of hebben recht op compensatieverlof. Dat betekent dat er op die momenten een andere leerkracht in de groep zal zijn.

Samenstelling medezeggenschapsraad (M.R.)
Namens de ouders:
Aafke Maas (0492-332851) a.thielmaas@gmail.com
Mark Gofers (0492-521122) markgofers@gmail.com

Directie

Juffr. Mariëlle, directeur
marielle.vanrijt@prodas.nl

Teamleden met een
speciale taak

Juffr. Lonneke, intern begeleider
lonneke.ghielen@prodas.nl

Namens het team:
Marian Hurkmans marian.hurkmans@prodas.nl
Ilse Voets ilse.voets@prodas.nl

Gelijke schooltijden en vakantierooster:
Op school hebben we gelijke schooltijden. Dit wil zeggen dat alle groepen op
jaarbasis 940 uur naar school gaan. Iedereen heeft dezelfde schooltijden en
dezelfde studie-, vrije- en vakantiedagen.
Wij hebben het continurooster ingevoerd. Dit betekent dat alle kinderen tussen
de middag op school lunchen. Zorgt u voor een gezonde lunch voor uw kind?
Het continurooster kunnen we hanteren als we op uw hulp kunnen rekenen,
alleen dan kunnen we het continurooster waarborgen. Daarom vragen we alle
ouders om een helpende hand. U wordt ongeveer 5 keer per jaar ingedeeld om
te ondersteunen bij het eten met de kleuters of om samen met een leerkracht te
surveilleren.
Voor de start van het nieuwe schooljaar kunt u uw voorkeursdagen aangeven en
daar proberen wij zoveel mogelijk rekening mee te houden. Bent u verhinderd
dan vragen wij u om zelf te ruilen.
Wij rekenen op uw hulp.
Maandag-dinsdagdonderdag
8.20 uur eerste bel
8.30 uur start school
10.20 uur fruit eten
10.30 uur pauze
12.30 uur eetpauze met
hulp van een ouder bij
groep 1 en groep 2
12.45 uur alle kinderen
spelen buiten, surveillance
met hulp van twee ouders
13.15 uur start
middagprogramma
14.45 uur school uit

Woensdag en vrijdag:
8.20 uur eerste bel
8.30 start school
10.20 uur fruit eten
10.30 uur pauze
12.30 uur school uit

Tien minuten voor aanvang van school gaat de eerste bel, leerlingen (met hun
ouders) mogen vanaf dat moment naar binnen. Om 8.30 uur gaat de tweede bel.
Wij verzoeken de ouders dan ook het lokaal te verlaten, zodat we op tijd kunnen
beginnen met ons onderwijs.
Mochten er ideeën zijn over een alternatief m.b.t. de organisatie van het
continurooster dan staan wij hier zeker voor open. Voorwaarden hiervoor zijn dat
de veiligheid van kinderen gewaarborgd blijft, we conform de cao handelen en er
voor ouders geen kosten aan verbonden zijn.
Vakantierooster en vrije (mid)dagen:
Kermis Lierop (studiedag team)
Herfstvakantie
Sinterklaas
Kerstviering
Kerstvakantie
Carnavalsvakantie
Studiedag Prodas
2e paasdag
Meivakantie
Hemelvaart
Tweede pinksterdag
Laatste schooldag
(5 juli 14.45 uur heeft iedereen
vakantie)
Zomervakantie

18 september 2017
16 t/m 20 oktober 2017
6 december 2017
21 december 2017 12.30 uur alle
leerlingen vrij. ’s Avonds
kerstviering
25 december 2017 t/m 5 januari
2018
12 februari t/m 16 februari 2018
14 maart 2018
2 april 2018
23 april t/m 5 mei 2018
10 en 11 mei 2018
21 mei 2018
6 juli 2018
9 juli t/m 17 augustus 2018

Gymnastiek:
In het schooljaar 2016-2017 zijn we gestart met het bewegingsprogramma ‘Natuurlijk Bewegen” voor groep 1 t/m 5.
Dit schooljaar starten ook de andere groepen met “Natuurlijk Bewegen”.
Natuurlijk bewegen is een lesmethodiek die leerkrachten ondersteunt om op een verantwoorde manier de jeugd beweeglessen aan te bieden. Door een zeer
uitgebalanceerde opbouw van beweegvormen kan elke leerling zich binnen zijn eigen mogelijkheden verbeteren.
Groep 1 en groep 2 gaat 4 keer per week buiten (of in de speelzaal) “Natuurlijk Bewegen”.
Groep 3 t/m 7-8 gaat 3 á 4 keer per week “Natuurlijk Bewegen” (2 x 30 minuten en 1 keer 60 minuten of 4 keer 30 minuten, dit ligt aan de keuze van het programma).
Lekker naar buiten voor bewegingsonderwijs!
In de periode van 8 januari t/m 13 april gaan groep 3 t/m 7-8 op vrijdagmorgen in de gymzaal gymmen.
8.30 – 9.30 uur groep 6-7
9.15 – 10.15 uur groep 4-5
10.45 – 11.45 uur groep 3
11.30 – 12.30 uur groep 7-8
Gymkleding
Kinderen van de groep 1 en groep 2 hebben alleen gymschoenen nodig. Deze blijven op school. Zij zullen naast het half uur “Natuurlijk Bewegen” ook met regelmaat
in de speelzaal spelen en bewegen.
De kinderen van groep 3 t/m 7-8 dienen een gymtas met sportkleding en sportschoenen mee te nemen op vrijdag in de periode van 8 januari t/m 13 april. In
verband met de hygiëne worden de gymtassen na elke gymles weer mee naar huis genomen. Wij zullen hierop toezien, maar u kunt ons helpen door er ook naar te
vragen.

Informatieavond:
Groep:
Groep 3 & 6-7
Groep 2 & 7-8
Groep 1 en 4-5

Datum:
7 september 2017
7 september 2017
Gezamenlijke informatie in de hal voor
alle ouders
7 september 2017

Aanvang:
18.30 uur
19.15 uur
20.00 uur
20.45 uur

Deze avond krijgt u in de groepen informatie over het reilen en zeilen in
betreffende groep.

U ontvangt voorafgaande aan de gesprekken via de mail een uitnodiging
met inloggegevens. U kunt u zelf inschrijven voor de ouderavonden. Per
groep kan het verschillen op welke avond de gesprekken gepland
worden. Wel zorgen we ervoor dat er één avond is waarop voor alle
groepen gesprekken zijn, zodat u broertjes en zusjes op één avond kunt
plannen. De gezamenlijke avond voor de startgesprekken is op 19
september 2017 en voor de rapportgesprekken in februari is dit op 26
februari 2018. De ouderavond op 27 juni 2018 is alleen bedoeld voor
ouders die naar aanleiding van het laatste rapport nog behoefte hebben
aan een gesprek met de leerkracht (facultatief).
Buiten deze geplande gespreksmomenten kunt u altijd een afspraak
maken met de leerkracht om de ontwikkeling van uw kind te bespreken.

Overzicht ouderavonden:
Startgesprek groep 1 t/m groep 7-8
Facultatieve voortgangsgesprekken
groep 1 t/m groep 7-8

Rapportgesprekken gr 1 t/m 7 en
adviesgesprekken groep 8
Facultatieve ouderavond groep 1
t/m 7 en Pré-adviesgesprekken
groep 7

In de week van19 t/m 22 september
2017. Leerlingen vanaf groep 5 mogen
bij dit gesprek aanwezig zijn.
In de week van 27 november t/m 1
december 2017. Deze gesprekken zijn
na schooltijd. Ook bij deze gesprekken
mogen de leerlingen vanaf groep 5
aanwezig zijn.
In de week van 21 t/m 27 februari 2018
27 juni 2018

Overzicht rapporten:
rapport groep 1 t/m groep 7
rapport groep 1 t/m groep 8

Woensdag 7 februari 2018
Maandag 25 juni 2018

Regels en afspraken:
Regels in de school
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

We gaan respectvol en aardig met elkaar om
Wij luisteren naar elkaar en spreken elkaar netjes aan.
Wij spelen en werken samen. Iedereen hoort erbij.
Wij denken eerst na voordat wij iets doen.
Wij doen niet iets bij een ander wat we zelf ook niet prettig vinden.
In school lopen en werken we rustig, zodat we anderen niet storen
Je spreekt volwassenen netjes aan (meester, juffrouw, meneer…)
We houden de school en de omgeving schoon.
Petten doen we in de klas af en leggen we op een kast of op de vensterbank. Na schooltijd mogen ze weer op.
In de klas wordt niet gesnoept, met uitzondering van traktaties.
Mobiele telefoons mag je niet meenemen naar school, tenzij op nadrukkelijk schriftelijk verzoek van je ouders. In dat geval schakel je de mobiele telefoon bij
het betreden van het schoolplein uit.
In de hal werken en lopen we rustig.
We ruimen onze eigen spullen op.

Regels voor op de speelplaats/ buiten spelen
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Je bent vanaf 8.20 uur welkom op school en mag je meteen naar binnen.
De kinderen uit groep 1 en groep 2 gebruiken de kleuteringang bij hun lokalen. De kinderen uit groep 3 en groep 4-5 gebruiken de achteringang en de
groepen 6-7 en 7-8 gebruiken de hoofdingang.
Om 10.45 uur en om 13.15 uur wacht je buiten tot een juf of meester de deur open doet. Dat is een teken dat je naar binnen mag.
Is het tijdens de pauze slecht weer, dan blijf je in je eigen lokaal.
Alleen met toestemming van de leerkracht mag je van het schoolplein af of het schoolgebouw in.
Tijdens de pauze spelen de kinderen van groep 1 t/m 3 op de “kleine speelplaats”, de kinderen van groep 6, 7 en 8 spelen op de “grote” speelplaats. De
kinderen van groep 4 en 5 mogen zelf kiezen op welke speelplaats ze willen spelen.
Spelen doe je op de speelplaats.
Kom je op de fiets naar school zet deze dan netjes in de fietsenstalling.
Op het schoolplein lopen we met de fiets aan de hand
.

Praktische zaken:
Surveillance op de speelplaats
Vanaf 8.20 uur zijn alle leerlingen welkom op school en mogen de leerlingen (met hun ouders) meteen naar binnen. Tijdens de pauze om 10.30 uur en 12.45-13.15
uur wordt er gesurveilleerd.
Brengen / halen van kinderen:
In het kader van een duurzame veilige schoolomgeving hebben de Gemeente Someren, de politie, de directie en de verkeersouders van 't Rendal zich jaren
geleden ingezet om veilige routes van en naar school te creëren. Op meerdere punten in het dorp zijn ín 2010 om die reden diverse aanpassingen gedaan. De
meeste aandacht is komen te liggen op dát punt, waar een zeer groot deel van de Lieropse kinderen oversteekt nl. “de brigadiers oversteekplaats” op de kruising
Heesvenstraat - Somerenseweg. Er is gekeken en geïnventariseerd om ook de knelpunten naar deze oversteekplaats toe, zo veilig mogelijk te krijgen. Er zijn
hiervoor op diverse plekken bomen gekapt die het uitzicht belemmerden, voetpaden aangelegd om veilig naar de oversteekplaats te geraken en diverse bestrating is
aangepast ter vergroting van de veiligheid. De inzet van brigadiers maken dit plaatje compleet.
Jaren later zijn met de reconstructie van de dorpskern de zebrapaden aangelegd. Al met al een mooie situatie om een groot deel van Lieropse kinderen deze veilige
route aan te bieden. Het is dan ook sterk aan te bevelen dat ouders en grootouders wie hun kinderen naar school begeleiden al vanaf het eerste moment ook zelf al
deze route kiezen, zodat het voor uw kind in de latere jaren als iets vanzelfsprekends is. Goed voorbeeld doet nou eenmaal goed volgen!
Vooral bij slechter weer komen meer ouders de kinderen brengen en ophalen met de auto. Om redenen van verkeersveiligheid willen wij iedereen verzoeken de
kinderen uit en in te laten stappen in de Lijestraat (gymzaal) en de Felicitéstraat. In de Offermansstraat ter hoogte van gemeenschapshuis “De Vurherd” is ook enige
parkeerruimte. Zo blijft de verkeerssituatie overzichtelijk en veilig voor alle kinderen.
Verkeersouders
Op onze school is een groepje ouders actief op het gebied van verkeer. Hun activiteiten variëren van het signaleren en proberen op te lossen van knelpunten van en
naar de schoolroute, tot het organiseren van het praktisch verkeersexamen voor groep 7 en het aansturen en begeleiden van de verkeersbrigadiers. De
verkeersouders worden ondersteund door de schooldirectie, VVN Someren, politie DAS en de gemeente. De verkeersouders zijn: Elly Verstappen, Anneriet
Vermeulen, Monique van de Laar en Wendy Kievit.
De school is sinds 15 juni 2004 in het bezit van het BVL (Brabants Verkeers Veiligheidslabel).
Communicatie
Wij vragen u zoveel mogelijk gebruik te maken van Schoolpoort bij het sturen van e-mails. Daarnaast vragen we u om uw e-mails aan alle leerkrachten te richten van
uw kind. De leerkracht zal uw e-mail zo spoedig mogelijk op werkdagen tussen 8.00 en 18.00 uur beantwoorden.

Telefoon
Telefonisch is onze school bereikbaar onder nummer 332419. Soms lopen omstandigheden binnen school zo bijeen dat even de telefoon oppakken niet mogelijk is.
Probeert u het dan later nog eens.
Mobiele telefoon
Mobiele telefoons blijven thuis. Op verzoek van de ouders kan toestemming aan de directie gevraagd worden.
Tussendoortje en lunch
Het belang van gezonde voeding en bewegen is voor iedereen duidelijk.
Iedere morgen is er pauze voor de groepen 1 t/m 8. De kinderen kunnen 10 minuten voorafgaande aan deze pauze meegebracht fruit of brood in de klas opeten en
meegebracht drinken (sap, zuivelproduct of ranja) opdrinken.
Aan u vragen wij om uw kind een gezond (fruit of groente) tussendoortje mee te geven.
Ook mogen de kinderen wat te drinken meenemen (zuivel of niet koolzuurhoudend drank).
Wij zien graag een gezonde lunch.
Tips van de GGD hiervoor:
Een gezonde lunchtrommel bevat: brood (bij voorkeur volkoren), krentenbol, rauwkost en/of fruit.
Geen koek, snoep of chips; dit brengt de kinderen in de verleiding hun brood niet (helemaal) op te eten.
Advies voor beleg: magere vleeswaren (zoals kipfilet, ham, rookvlees), kaas met sla, tomaat of
komkommer, sandwichspread of groentespread. Zoet beleg: jam, honing, vruchtenhagel, appelstroop
en gestampte muisjes zijn beter dan pindakaas, chocoladehagelslag of chocoladepasta. Geef geen snel bederfelijke vleeswaren zoals rosbief, fricandeau of filet
americain mee.
Wist u dat in pakjes sap heel veel suiker zit? Wel 7 suikerklontjes. Ook in frisdrank, diksap of aanmaaklimonade zit veel suiker. Daarom zijn deze drankjes niet zo
geschikt om mee te geven naar school. Wat dan wel?
Een (herbruikbaar) flesje water is het makkelijkste en gezondste om mee te geven. Zeker als je kind op school deze bij kan vullen bij een kraan of tappunt. Was het
flesje wel elke dag af. Tip: Geef een leuk flesje, mooie drinkbeker of bidon mee. En maak het water hip met bijvoorbeeld een blaadje munt of een plakje sinaasappel,
citroen of limoen erin.
Ook een thermosbeker thee (zonder suiker) is lekker. Let op dat het niet te heet is. En een beker melk is geschikt
We stimuleren de meegekregen lunch op te eten. Mocht een kind het echt niet (meer) lusten dan geven we dit weer mee naar huis, zodat u kunt zien wat uw kind op
school gegeten heeft.
Om de hoeveelheid afval zoveel mogelijk te beperken willen wij u vragen geen extra plastic zakjes om fruit, brood e.d. te doen en drinken in een herbruikbare beker
mee te geven. Mocht u uw kind een pakje drinken mee willen geven dan geven wij het lege pakje in de broodtrommel weer mee naar huis.
De school beschikt over een koelkast voor zuiveldrank.

Koffietijd
Maandelijks staat van 8.30 uur tot 9.00 uur in de hal de koffie klaar en is Mariëlle er om eventuele vragen die u heeft te beantwoorden, ideeën uit te wisselen etc.
Voel u welkom en kom op de koffie!
Verjaardagen
De verjaardag van ieder kind wordt in de eigen groep gevierd. Ouders van leerlingen in groep 1 t/m 4 mogen dit feestje in de klas meevieren. Op school hebben we
een aantal snoeppotten waaruit getrakteerd mag worden door de jarige. De verjaardag van de juffen wordt op de laatste schooldag samen gevierd. Willen de
kinderen wat meebrengen, laat dat dan een kleinigheidje zijn zoals een tekening, een kleurplaat, een zelf gemaakt stukje enz. Ook wij houden de kinderen voor: het
zijn de kleine dingen die het doen.
Gevonden voorwerpen
Veel ongemak en onnodig gezoek kan worden voorkomen als laarzen, gymkleding, gymschoenen, overblijftrommeltjes, tassen, bekers, jassen enz. voorzien zijn van
de naam van uw kind.
Verloren spullen worden in de hal van de school gelegd waar ze weer te vinden zijn.
Parochie
De kinderliturgiegroep verzorgt dit jaar weer een aantal vieringen in de kerk. De data voor deze vieringen zijn:
Kinderviering
7 oktober 2017
Herdertjesmis
24 december 2017
Palmpaasstokken maken op vrijdagmiddag
23 maart 2018 13.15 – 15.45 uur
Palmpasenviering
25 maart 2018
Communieviering
15 april 2018
Vormselviering
21 april 2018
Eerste H.Communie en H.Vormsel
Ieder jaar worden de kinderen uit de groepen 4 en 8 in de gelegenheid gesteld zich voor te bereiden op de E.H. Communie en het H. Vormsel. Dit gebeurt vooral
buiten schooltijd. De parochiële werkgroepen E.H. Communie en H. Vormsel sturen en regelen de gehele voorbereiding en de school stelt hen in de gelegenheid
gebruik te maken van de ruimtes binnen school. Ter zijner tijd worden ouders in de gelegenheid gesteld hun medewerking te verlenen. U wordt hierover tijdig
geïnformeerd.

Procedure hoofdluis
Op basis van het G.G.D.-protocol wordt binnen ’t Rendal aandacht aan hoofdluis besteed en gehandeld volgens de daarin genoemde aandachtsgebieden.
1.
In de week na elke schoolvakantie van minimaal 1 week wordt elke leerling gecontroleerd op hoofdluis door een van de hoofdluisouders.
In de praktijk betekent dit dus: na de
- zomervakantie
- herfstvakantie
- kerstvakantie
- carnavalsvakantie
- meivakantie.
2.
Kinderen worden gecontroleerd door één van de hoofdluisouders, die zich daarvoor beschikbaar hebben gesteld.
Dit gebeurt aan de hand van leerlingenlijsten, waarop afgekort een verklaring wordt geschreven( L=luis; ON=oude neet; N= neet; v of x= niets).
3.
Bij constatering neemt Susan Robbe, als coördinerende hoofdluisouder, nog diezelfde dag telefonisch contact op met de betrokken ouders.
Bij tussentijdse (her-)controles kan het ook zijn dat één van de andere controlerende ouders contact opneemt.
Alle ouders van de leerlingen van de betreffende groep ontvangen een e-mail, zodat u weet dat er hoofdluis is geconstateerd.
4.
Het is zeer wenselijk dat kinderen, waarbij hoofdluis is geconstateerd, zo spoedig mogelijk behandeld worden om verdere verspreiding te voorkomen. Wij
stellen ouders daarom in de gelegenheid om hun kind direct van school te komen ophalen om meteen met de behandeling te kunnen beginnen. Dit stellen wij
zeer op prijs. Ouders worden telefonisch geïnformeerd over de mate van hoofdluis om, mede op basis van deze informatie, de keuze te kunnen maken of zij
wel of niet direct met de behandeling willen/kunnen beginnen en dus hun kind meteen van school ophalen.
5.
Na 8 tot 14 dagen is er een hercontrole van alle kinderen van desbetreffende groepen waar hoofdluis geconstateerd was. Geconstateerd kan worden of de
aanwezigheid van hoofdluis zich heeft verkleind of vergroot.
6.
Alle gegevens worden zeer vertrouwelijk behandeld en blijven alleen ter beschikking van daartoe aangewezen partijen( directie en hoofdluis-ouders).
7.
In situaties waarin deze procedure niet voorziet, neemt de directie een besluit evt. in overleg met externe partijen.
8.
Mocht u zelf bij uw kind hoofdluis constateren geef dit door aan de leerkracht of aan Susan Robbe 06-46112258 / suusrobbe.sr@gmail.com
Met vragen over het bestrijden van hoofdluis kunt u terecht bij uw regionale GGD, de drogist of de apotheek.
GGD Brabant- Zuidoost, afdeling Jeugdgezondheidszorg, telefoon 088-0031-422 www.ggdbzo.nl . Of kijk ook eens op: www.rivm.nl/infectieziekten

Buitenschoolse opvang:
Dagopvang Pip
In Lierop bieden we kinderdagopvang voor kinderen van 0 - 4 jaar in de groep Pip, 52 weken per jaar. Gedurende 40 schoolweken nemen de kinderen vanaf 2 jaar
deel aan de peuteractiviteit in basisschool ’t Rendal.
Peuterarrangement
Daarnaast bieden we een peuterarrangement van minimaal 2 ochtenddagdelen aan voor kinderen van 2 tot 4 jaar, gedurende 40 schoolweken. U kunt uw kind ten
alle tijden aanmelden ongeacht de leeftijd van het kind. Het peuterarrangement is een van de 5 peuterarrangementen van NulVier in Someren. Ouders die gebruik
kunnen maken van de Wet kinderopvangtoeslag kunnen dit aanvragen bij de belastingdienst. In de meeste situaties betreft dit indien beide ouders werken of een
alleenstaande werkende ouder. In veel gevallen betalen betaal je dan een lager tarief dan de huidige ouderbijdrage; dit is natuurlijk afhankelijk van uw gezamenlijke
inkomen. Als ouders geen kinderopvang-toeslag ontvangen kunnen ze gebruik maken van de gemeentelijke subsidie en betalen ze alleen een eigen ouderbijdrage.
NulVier DAS werkt in alle groepen met de vroegschoolse educatieve (VVE) methode Piramide en het kindvolg-registratie-systeem “Kijk 0-7”. Dit met als doel om elk
kind optimale ontwikkelingskansen te bieden en om eventuele achterstanden in een vroeg stadium aan te pakken. NulVier DAS werkt hierbij onder ander nauw
samen met het basisonderwijs, Centrum Jeugd en Gezin, het consultatie bureau, Welzijnswerk, de bibliotheek, logopedisten, opvoedondersteuners en fysiotherapie.
NulVier DAS staat ook voor een goede doorgaande lijn naar de basisschool. De pedagogische medewerkers bieden de kinderen een rijke omgeving aan waarin taal,
normen en waarden en ontwikkelingsgerichte activiteiten worden aangeboden. Veiligheid in de zin van geborgenheid en vertrouwen staan voorop.
Buitenschoolse opvang Jumpin (BSO Jumpin)
Daarnaast zijn alle kinderen van 4 tot 13 jaar welkom bij de BSO groep Jumpin in basisschool ‘t Rendal. Voor de kinderen geeft dit een vertrouwd en veilig gevoel.
Eén lokaal is omgetoverd tot bso en ingericht als een gezellige huiskamer.
Tijdens de BSO-dagen worden er allerlei activiteiten en workshops aangeboden,
activiteiten die tevens de ontwikkeling van kinderen bevorderen op cultureel, creatief en sportgebied. We werken met vaste pedagogisch medewerkers. Om
de kwaliteit zo hoog mogelijk te houden, werken we met onze medewerkers met video-interactiebegeleiding (VIB). Middels VIB worden de pedagogisch
medewerkers zich meer bewust van eigen handelen, wat tot uiting komt in onze begeleiding, interactie en communicatie met kinderen en ouders. Ook
werken we met het project: ‘Werken aan Welbevinden’. Het begrip “Welbevinden” is een uitdrukking waarmee we bedoelen “lekker in je vel zitten”, “het naar je
zin hebben” of “je prettig en op je gemak voelen”. Met dit project bewaken we en verbeteren we de kwaliteit van onze opvang. Een medewerker van Bureau
Bewegingsontwikkeling rouleert binnen de BSO locaties van Asten en Someren. Doel van de opvang: kinderen een veilige en fijne plek bieden met leuke, uitdagende
activiteiten.
Voor meer informatie over NulVier DAS kunt u contact opnemen met de locatie waar ze u en uw kind(eren) graag een rondleiding geven. U kunt ook contact
opnemen met het hoofdkantoor, postbus@nulvier.nl. of tel: 0411 688228 of via www.nulvier.nl.
LOOP GERUST EEN KEER BINNEN, bij NulVier Das

Bibliotheek op School (BoS)
Al enkele jaren kunnen de kinderen boeken lenen in het BoS van de bibliotheek in onze school.
Op ’t Rendal is Bibliotheek op School gehuisvest in het lokaal naast groep 4-5 en is geopend op maandag van
13:15 uur-15:00 uur.
Volgens een vast rooster krijgen alle leerlingen van ‘t Rendal de gelegenheid om er boeken te lenen.
Van 14:45 - 15:00 uur kunnen ouders met jongere kinderen gebruik maken van het BoS.
Om boeken te kunnen lenen heb je een bibliotheekpas van Bibliotheek Helmond-Peel nodig. Deze pas is in alle bibliotheken van Someren, Asten en Helmond te
gebruiken.
Via de website, www.bibliotheekhelmondpeel.nl kun je boeken gratis reserveren, ook als ze niet op het BoS aanwezig zijn. Je ontvangt thuis bericht als het boek
klaar staat. Gratis verlengen en controleren welke boeken je nog thuis hebt is mogelijk via de site.
BoS is tijdens schoolvakanties gesloten.
Regels BoS:
Eerst boeken inleveren, daarna boeken uitzoeken
Geen boeken uit de rode boekenbus pakken
Zonder bibliotheekpas geen boeken lenen
Alleen lenen op je eigen bibliotheekpas

Contactgegevens:
• Basisschool ’t Rendal
Offermansstraat 9
5715 AM Lierop
0492-332419
Postadres:
Postbus 20
5715 ZG Lierop
directie.rendal@prodas.nl
• Stichting PRODAS
Frits de Bruijnstraat 1
5721 XR Asten
Tel.: (0493) 670603
Fax: (0493) 670602
E-mail: info@prodas.nl
• Centrum voor Jeugd en Gezin Asten-Someren (CJG)
E-mail: info@ooastensomeren
Website: www.cjgasten-someren.nl

• GGD Brabant-Zuidoost
GGD Brabant-Zuidoost
Tel.: 088 0031 100
Postbus 8684
5605 KR Eindhoven
• Onderwijsinspectie
Inspectie van het Onderwijs
info@owinsp.nl
www.onderwijsinspectie.nl
Vragen over het onderwijs (0800) 8051 (gratis)

