
SCHOOLKALENDER 2020/2021



Beste ouders en verzorgers,
 
Hierbij onze schoolkalender voor het schooljaar 2020/2021. 
Wij hopen dat de inhoud er mede voor zorgt dat iedereen 
goed en op tijd geïnformeerd is over wat er in en rondom 
onze school staat te gebeuren dit schooljaar. In de kalender 
onderdelen vind je diverse school- en lesactiviteiten per dag/
maand vermeld. Daarnaast bevat deze schoolkalender ook 
informatie over allerlei praktische zaken, zoals groeps- 
bezetting, ziekmelding, aanvraag verlof en activiteiten buiten 
het normale lesrooster. Mocht je ideeën hebben of zaken mis-
sen laat het ons dan weten! 

Naast deze schoolkalender is er een schoolgids en website 
waarin we uitgebreider de visie, het schoolbeleid en de 
ontwikkelingen beschrijven over een langere periode. Deze 
schoolgids is te downloaden via de website: www.heijen-
oordschool.nl  (kopje: Informatie).   
 
We wensen iedereen een goed, leerzaam en gezond  
schooljaar!

Namens het team van de Heijenoordschool,

Judith van der Hidde
Directeur Heijenoordschool
 

Vakanties en studiedagen (kinderen zijn vrij)
Herfstvakantie 19 oktober 2020 t/m 23 oktober 2020
Kerstvakantie 21 december 2020 t/m 3 januari 202
Voorjaarsvakantie 15 februari 2021 t/m 21 februari 2021
Goede vrijdag 2 april
Tweede paasdag 5 april 2021
Meivakantie incl. Koningsdag 26 april 2021 t/m 9 mei 2021
Hemelvaartsdag & vrijdag erna 13 mei 2021 t/m 14 mei 2021
Tweede pinksterdag 24 mei 2021
Zomervakantie 26 juli 2021 t/m 5 september 2021
Studiedagen: 30 september, 22 januari, 6 en 7 april, 11 juni

Contact met ouders/verzorgers
Dit schooljaar plannen we weer drie gespreksweken. Je 
praat samen met de stamgroepsleiding over je kind en zijn/
haar ontwikkelingen. De eerste gespreksweek is in november 
zonder verslag.  
De tweede is in februari en de derde staat gepland in juni.
Deze zijn beiden met een schriftelijk verslag. Daarnaast is  
het natuurlijk mogelijk de stamgroepsleiding te spreken.  
Na schooltijd kun je binnenlopen om een afspraak te maken.
Aan het begin van het schooljaar nodigen we de ouders van 
de nieuwe 3e jaars en de ouders van de nieuwe 6e jaars uit 
om kennis met de stamgroepsleider te maken.
Bij de gesprekken vanaf groep 6 zitten de kinderen bij de 
gesprekken. We noemen dit driehoeksgesprekken.
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1e Schooldag | Start Gouden Weken 

MB Stamgroepsdag | Luizencontrole gehele week 

MB Stamgroepsavond ouders 19.30 - 20.30 u

Warme lunch BB groep Christian en Jacqueline 12.15 - 13.45 u

OB Stamgroepsavond ouders 19.30 - 20.30 u | MB 3e jaars  

spreekweek

MR  19.30 - 21.00 u                                                                                      

Warme lunch BB groep Dennis, Wilma, Brigitte 12.15 - 13.45 u                                                                                                                          

BB Stamgroepsavond ouders 19.00 - 20.00 u

Airborn wandeltocht

Schoolfotograaf, vanaf 14.30 u broertjes en zusjes foto

Schoolfotograaf

Toetsweken t/m 25-9

Opening schoolproject ‘En toen’ | Afscheid Alie

Nieuwsbrief

Nationale buitenlesdag | Jenaparlement 

Nationale kraanwaterdag

Thema avond voor ouders (MR)

OB | MB | BB bezoek Openluchtmuseum t/m 9-10

Studiedag, kinderen vrij



Ziekmelding
Wanneer je kind ziek is, verwachten we daar het liefst vóór 
08.00 uur een berichtje over per e-mail aan de stamgroepslei-
ding. Als we vóór 09.00 uur geen melding ontvangen, nemen 
we contact met je op om te weten waarom je kind er niet is. 
Zo garanderen we dat ouders én school altijd weten waar de 
kinderen zijn.
 
Verlof aanvragen
Kinderen moeten elke schooldag naar school. Bij bepaalde 
bijzondere omstandigheden kunnen zij extra vrij krijgen. Voor 
bijzondere gelegenheden kan schriftelijk verlof worden aan-
gevraagd, bijvoorbeeld voor een huwelijk of overlijden van 
naaste familie. Hiervoor kun je bij de directie een formulier 
invullen voor de gewenste verlofdag(en). Verlof voor vakan-
tie buiten de schoolvakantie is in principe niet mogelijk. Voor 
de complete verlofregeling verwijzen we je naar de onze 
website. Meer informatie over ‘Leerplicht en verzuim’ vind 
je op de website van het Regionaal Bureau Leerlingzaken, 
www.rblmidden-gelre.nl Vraag niet meer verlof aan dan 
echt noodzakelijk. Het is niet in het belang van je kind om 
schooldagen te missen! Verlof moet acht weken van te voren 
aangevraagd worden bij de directie.
  
Traktaties, eten en drinken
Op onze school vinden wij het belangrijk om de kinderen 
gezonde keuzes in voeding aan te leren. Groente, fruit en 
(grof)volkorenbrood zijn belangrijke voedingsstoffen, ook bij 
traktaties. Eten en drinken graag in afwasbare trommels en 
bekers. Zie ook ons ‘voedingsplan’ op de website onder het 
tabblad informatie.
 

Continurooster
 Alle kinderen op de Heijenoordschool blijven tussen de 
middag op school. Ze eten in hun eigen groep en hebben 
daarna een half uur pauze. In de pauze spelen de kinderen 
buiten op het plein, het veld, de tuin of in het survivalbosje.  
Bij slecht weer blijven de kinderen binnen.
Ook de stamgroepsleiding heeft een half uur pauze, Het 
toezicht tijdens de pauze wordt daarom verzorgd door ‘plein-
wachten’ (ouders en personeelsleden). De betrokkenheid 
van de pleinwacht(ouders) is groot. Dit wordt door iedereen 
als heel positief ervaren. Het voordeel is ook dat de overblijf-
kosten laag zijn: per kind maar €12,50 per jaar. Van het over-
blijfgeld wordt een vergoeding per pleinwachtbeurt betaald 
aan de ouders. Het lukt ons nog steeds om het toezicht door 
ouders te laten doen. (Ook pleinwacht worden? zie ‘Ouder-
hulp’ op de website)

Schooltijden  
Op beide locaties mogen kinderen en ouders tien minuten 
voor aanvang naar binnen. Wanneer het regent, mogen de 
kinderen eerder naar binnen. Ouders mogen hun kind in het 
lokaal brengen. Na schooltijd mogen ouders in de gang bij 
het lokaal wachten tot het tijd is. Kinderen die met de fiets 
naar school komen, kunnen deze wegzetten in de fietsenstal-
ling. Op de schoolpleinen mag niet gefietst worden!
Maandag / dinsdag / donderdag
H1O: 08.30 uur - 14.45 uur
H2O: 08.25 uur - 14.40 uur
Woensdag / vrijdag
H1O: 08.30 uur - 12.30 uur
H2O: 08.25 uur - 12.25 uur
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Inschrijven spreekweek ouders

MB bouwviering afsluiting 

OB bouwviering afsluiting

Nieuwsbrief

Herfstvakantie t/m 25 oktober

MB project seizoenen | Hoofdluiscontrole | Spreekweek

                                                                                                             

                                                                                                                        

                                                                                                                        

MR

BB project weer en klimaat

Jenaparlement

Sint Maarten (wijk) 17.30 u | Duo viering Manna - Jacqueline W 

Duo viering Paula - Nikki

Stamgroepsfeest kinderen BB 19.00 - 20.30 u | Nieuwsbrief

MB project Sinterklaas

Informatieochtend 2/3 jarigen HS + ASV 9.00 - 11.00 u                                                                                                               



Ouderhulp bij activiteiten
De Heijenoordschool is een actieve school. Bij allerlei activitei-
ten kunnen we de hulp van ouders goed gebruiken. Het gaat  
bijvoorbeeld om vervoer naar voorstellingen, het Natuurcen-
trum Arnhem of het iXperium, maar ook in de onderWIJStuin 
en bij cluster activiteiten tijdens projecten. Structureel kun je 
helpen, door je als pleinwacht aan te melden. We gaan ook 
dit schooljaar weer ouders vragen die willen ondersteunen bij 
lesactiviteiten, zoals oefenen met lezen of tafels.  
 
De Ouderactiviteitencommissie, de OAC, is een groep en-
thousiaste ouders. Ze organiseren o.a. de sint- en kerstactivi-
teiten en de zomermarkt. Houd de vooraankondigingen en 
nieuwsbrief in de gaten. Bij deze activiteiten wordt regelmatig 
een beroep gedaan op ouders om deze vieringen tot een 
feest te maken! De OAC is bereikbaar via de mail:  
oac.heijenoordschool@gmail.com
Ideeën, hulp maar ook nieuwe leden zijn welkom!
 
Vrijwillige Ouder- en overblijfbijdrage
 De vrijwillige ouderbijdrage is bedoeld voor allerlei extra acti-
viteiten, sinterklaas, kerst, schoolreisjes, onderhoud aan onder-
WIJStuin, etc. Deze kosten worden niet door overheidsgelden 
vergoed maar zijn wezenlijk van belang voor de kwaliteit van 
ons onderwijs. De vrijwillige overblijfbijdrage dekt de kosten die 
gemaakt worden om ons continurooster te garanderen.
De bijdrage is per kind per schooljaar (voor kinderen die later 
instromen wordt de hoogte van deze bijdrage aangepast). 
Aan het begin van het schooljaar ontvang je een schrijven 
met het verzoek om de ouderbijdrage à €50,- en de overblijf-
bijdrage à  €12,50 (totaal €62,50) over te maken op IBANnum-
mer: NL98 RABO 035123 53 88 t.n.v. Heijenoordschool, Arnhem. 
O.v.v. de naam van je kind en de naam van de stamgroeps-
leiding.

De ouderbijdrage is vrijwillig. Wanneer ouders recht hebben 
op de Gelrepas, vragen we om dit élk nieuw schooljaar aan 
te geven bij de administratie, zodat we de ouderbijdrage via 
de betrokken instantie kunnen ontvangen. 
 
Medezeggenschapsraad (MR)
 In de MR zitten vier ouders en vier teamleden. De medezeg-
genschapsraad vergadert ongeveer tien keer per jaar op 
school over beleidsaangelegenheden (vergaderdata staan 
vermeld in deze kalender).
Voor vragen zijn de vertegenwoordigers per mail te bereiken. 
Mailadres: mr.heijenoordschool@floresonderwijs.nl
 
De MR bestaat uit:  
Oudergeleding: Marieke Pronk (voorzitter), Bastiaan Buurman, 
Mark Veldpape en Wouter Beens
Personeelsgeleding: Manna Klaassen, Luciënne Hendriks,  
Annemiek de Jong en Dennis Besselink
 
Hoofdluispreventie
Na elke vakantie wordt er door ouders hoofdluiscontrole ge-
houden. Deze controle wordt volledig volgens een protocol 
gedaan dat is opgesteld door de GGD Gelderland-Midden. 
Bij constatering van hoofdluis worden ouders hierover door 
de stamgroepsleiding geïnformeerd.
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Sinterklaasviering

MB project Kerst | BB project Wereldoorlogen | MR

Kersttoneel | Kerstdiner 17.00 - 18.30 u

9.30 u start lessen | Nieuwsbrief

Kerstvakantie t/m 3 januari

           

Hoofdluiscontrole

Jenaparlement

MB project Nederland | Toetsweken t/m 22-1

Nieuwsbrief

Studiedag, kinderen vrij

Duo viering Alina/Barbera - Christian                                                                                                                          

                                                                                                                       



Naschoolse opvang
Wij werken samen met (o.a.) SKAR en Partou kinderopvang. 
Aanmelding voor opvang kan alleen rechtstreeks bij deze 
organisaties. Partou kinderopvang heeft een BSO op loop-
afstand van onze school. SKAR maakt gebruik van locaties 
binnen onze school. Het Blikken Theater als BSO-huisvesting 
voor kinderen in leeftijdsgroep 8+. En op H2O heeft SKAR een 
lokaal voor kinderen in de leeftijdsgroep 8-.

Natuurcentrum Arnhem
Natuurcentrum Arnhem verzorgt lessen op het gebied van 
natuur en milieu voor de basisscholen in Arnhem. Het natuur-
centrum heeft drie leslokalen verspreid over Arnhem: een op 
stadsboerderij Presikhaaf, een op stadsboerderij De Koren-
maat en een in Bezoekerscentrum Sonsbeek. 
Ook begeleiden ze onze school bij het tuinplan voor de on-
derWIJStuin. We hebben het geluk een schitterende groene 
schoolomgeving met verschillende dieren en biotopen tot 
onze beschikking te hebben, waar kinderen verschillende 
onderzoeken en ontdekkingen kunnen doen. www.natuur-
centrumarnhem.nl

Jenaparlement
Het Jenaparlement is een maandelijks overleg tussen directie 
en kinderen (afgevaardigden uit midden- en bovenbouw-
stamgroepen). Tijdens dit overleg worden actuele zaken met 
de kinderen besproken die uit de stamgroepen komen dan 
wel door de directie aangekaart worden. De uitkomsten van 
dit overleg wordt meegenomen in onze koers.

Vieringen
Er zijn gedurende het jaar grote vieringen voor de hele 
school, maar ook kleinere vieringen voor een aantal stam-

groepen. Wanneer je kind deelneemt aan een duo-viering of 
een afsluiting project kun je als ouder bij deze viering aanwe-
zig zijn. Jullie worden hiervoor via de stamgroepsleiding en 
kinderen uitgenodigd. Het is voor de kinderen altijd spannend 
om mee te doen. Wij vragen jullie om op tijd aanwezig te zijn 
en jongere broertjes of zusjes alleen mee te nemen wanneer 
ze tijdens de viering stil kunnen zijn. In de kalender staat ver-
meld wanneer deze vieringen zijn.
 
Clusters
1  OB Luciënne/Barbera • MB JacqB/Anke • BB Wilma/Daniek
2  OB Alina/Barbera • MB Paula • BB Jacq  W
3  MB Nikki • BB Brigitte/Daniek
4  MB Anke S/Anke L • BB Christian
5  OB Joke • MB Manna/Annemiek • BB Dennis

Gevonden voorwerpen.
Als het niet duidelijk is wie de eigenaar is, dan bewaren wij 
kleine voorwerpen (fietssleutels, ringen, horloges, brillen) in 
een bakje bij de administratie. Gevonden kledingstukken 
bewaren we in twee kisten. Een aantal keer per jaar stallen 
wij de gevonden kledingstukken uit. Kleding die daarna niet 
is opgehaald, wordt gedoneerd. Via de nieuwsbrief stellen wij 
je tijdig op de hoogte van deze momenten. Het is voor jullie 
en voor ons prettig als je de eigendommen van je kind(eren) 
voorziet van naam en telefoonnummer.
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Inschrijven verslagweek ouders

MR | Duo-viering Luciënne/Barbera - Brigitte/Daniek 11.30 u                                                                                                        

Verslag mee | Duo-viering Joke - Dennis 11.30 u                                                                                                        

                                   

Verslagweek 

Carnaval

Voorjaarsvakantie t/m 21-2 

BB project ruimtelijke ordening | Hoofdluiscontrole

Jenaparlement | Nieuwsbrief

                                                                                                                        

MB project Kinderjury

Duo-viering Jacqueline B/Anke - Anke S/Anke L 11.30 u 

Kangoeroewedstrijd

Duo-viering Manna/Annemiek - Wilma/Daniek 11.30 u                

                                                                                                  

                          

Schoolproject ‘onderWIJStuin’ | MB Afval estafette | MR                                                                                                            

Nieuwsbrief   

Ouderbijeenkomst eindviering groep 8 van 13.00 - 14.00 u

Driehoeksgesprekken 6de jaars (deze week)                                                                                                                           

                                                                                                                        



Social Schools
Social Schools 3.0 wordt het online communicatieplatform 
tussen ouders en school op de Heijenoordschool. Het plat-
form bestaat uit een website en een app. Een koppelcode 
hiervoor ontvang je eenmalig van de stamgroepsleider.
Ouders maken via de site een account aan en voegen de  
koppelcode toe. Social Schools adviseert beide ouders een 
eigen account aan te maken. De koppelcode is kindge-
bonden en kunnen beide ouders gebruiken. Na activering 
ontvang je alle informatie van school via dit platform. Ook 
het inplannen van de oudergesprekken zal via de app lopen.

Nieuwsbrief en belangrijke informatie
De maandelijkse nieuwsbrief geeft een overzicht van actuele 
ontwikkelingen gedurende het schooljaar en informeert over 
de volgende maand. Hierin staat informatie van bijvoorbeeld 
vieringen en projecten die bij het opstellen van deze kalen-
der nog niet bekend waren.
De nieuwsbrief versturen we via de Social School-app, dit ge-
beurt elke maand rond de 20e. Het is belangrijk dat je je aan-
meldt bij Social Schools. Ook het overige schoolbrede nieuws 
wordt via deze app verstuurd. De laatste twee nieuwsbrieven 
en de meest recente belangrijke informatie staan altijd ver-
meld op de homepage van onze website. We hopen ieder-
een hiermee zoveel mogelijk betrokken te houden. Houd ook 
de website regelmatig in de gaten voor de laatste actualitei-
ten en activiteiten. www.heijenoordschool.nl
 
Documenten op de website
Op onze website zijn de documenten/protocollen opgeno-
men die van belang zijn bij ons onderwijs. Te denken valt dan 
aan: het schoolplan, schoolveiligheidsplan, schoolonder-
steuningsprofiel en protocollen zoals het pestprotocol of het 
protocol bij scheiding van ouders. 

Groepsbezetting en taken
OB1: Luciënne • Barbera
OB2: Barbera • Alina
OB3: Joke
MB1: Paula
MB2: Manna • Annemiek
MB3: Nikki
MB4: Anke S • Anke L
MB5: Jacqueline B • Anke L
BB1: Jacqueline W 
BB2: Brigitte • Daniek
BB3: Christian
BB4: Wilma • Daniek
BB5: Dennis

Overige taken personeel
Directie: Judith van der Hidde
Ondersteuning groepen, -individuele kinderen: Annemiek de 
Jong | Ilana van Duuren 
Opleider in de school: Christel Verstegen
Interne begeleiding OB/MB/BB: Meta Blaauw
Administratie en eventmanager: Sebas Hengst 
Leerling- en financiële administratie: Francis Labrie 
Vakdocent muziek: Bauke Wijnja
Conciërge: Richard Willemsen
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OnderWIJStuin open

Goede Vrijdag (vrije dag)

2e Paasdag

Studiedag Flores, kinderen vrij

Studiedag, kinderen vrij

Jenaparlement

Eindtoets 8e jaars t/m 22 april

Nieuwsbrief

Na eindtoets 8e jaars vrij vanaf 12.00 u

Afsluiting schoolproject OnderWIJStuin                                                                                                   

                                                                                                                   

                                                                                                                       

Meivakantie t/m 9 mei                                                                                                                        

                                                                                                                        

                                                                                                                        

                                                                                                                        

                    

MB project Kunst | BB project televisie en computers   

Hoofdluiscontrole

Informatieochtend 2/3 jarigen HS + ASV 9.00 - 11.00 u                                                                                                               

Doorloop eindviering groep 8 van 13.00 - 14.00 u 

Hemelvaart vrij t/m 14 mei

                                                                                                                     

                                                                                                                        

                                                                                                                        

                                                                                                                        

                                                                                                                  

                                                                                                                        

                                                                                                                     

Nieuwsbrief                                                                                                                        

                                                                                                                        

2e Pinksterdag

Schoolreisje alle bouwen



Correspondentie en e-mailadressen
Op onze website via ‘Onze school/Ons team/Contact met 
ons team’ staan de volledige e-mailadressen van alle team-
leden. Wij zijn te bereiken met onze voor –en achternaam, 
gescheiden door een ‘punt’ na de voornaam gevolgd door 
‘@floresonderwijs.nl’. 
Een e-mail naar Luciënne wordt dan bijvoorbeeld; 
lucienne.hendriks@floresonderwijs.nl 
De directie is te bereiken met het e-mailadres: 
judith.vanderhidde@floresonderwijs.nl 
Aanmelden voor hulp in de onderWIJStuin: 
onderwijstuin.heijenoordschool@floresonderwijs.nl
 
Graag willen we jullie erop attenderen dat e-mail een bij-
zonder handig middel is om afspraken te maken en zakelijke 
gegevens uit te wisselen. We vinden het geen geschikt mid-
del om meningen of gedachtes uit te wisselen over jullie kind, 
het onderwijs, etc. Dit soort onderwerpen bespreken we liever 
met jullie in een persoonlijk gesprek.
We reageren in principe niet na 18.00 uur op mail tenzij het 
om iets urgents gaat.

Algemene (adres)gegevens 
Heijenoordschool
Hoofdgebouw:
Gentiaanstraat 25
6813 ES  ARNHEM
T : (+31)26 445 06 76 
IBAN: NL98 RABO 0351 2353 88

Dependance:
Diependalseweg 2
T : (+31)26 445 63 65

Inspectie van het Onderwijs
Postbus 2730
3500 GS Utrecht 
www.onderwijsinspectie.nl
 
RBL Regionaal Bureau Leerlingzaken
Postbus 5283
6802 EG  ARNHEM
T: (+31)26 377 49 63
www.rblmidden-gelre.nl 

Bestuur Flores Onderwijs
De Heijenoordschool valt onder het bestuur van  
Flores Onderwijs| www.floresonderwijs.nl

Bezoekadres: Beverweerdlaan 3, 6825 AE, ARNHEM 
T: 026 760 09 00
Postadres: Postbus 2044, 6802 CA, Arnhem
E-mail: info@floresonderwijs.nl  

Bestuurders: 
Y.T.J.M. (Yvonne) Visser en S.M.D. (Sylvia) Veltmaat

Jaarkalender 2020-2021
Fotografie: Karlijn Philipsen | www.karlijnphilipsen.nl
Grafische vormgeving: Jacqueline Wolters
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Jenaparlement

Studiedag, kinderen vrij       

Toetsweken t/m 25-6

                                                                                                             

MR jaarafsluiting

Doorloop eindviering groep 8 van 13.00 - 14.30 u 

Nieuwsbrief

Inschrijven verslagweek ouders

Bekendmaken nieuwe stamgroepen

MB Schoolvoetbal 13.00 u

Verslag mee naar huis                                                                                                                           

                                                                                                                        

                                                                                                                        

Verslagweek                                                                                                                         

                                                                                                                        

                                                                                                                        

Kennismaking nieuwe stamgroep                                                                                                                        

                                                                                                                  

                                                                                                                        

                                                                                                                        

                                                                                                                        

Kennismaking nieuwe stamgroep | 8e jaars  vrij vanaf 12.00 u

Generale eindviering groep 8 van 13.00 - 14.00 u 

2e jaars afscheid | 1e jaars middag vrij                                                                                                                      

5e jaars afscheid | Nieuwsbrief                                                                                                                       

8e jaars eindviering                                                                                                                       

8e jaars vrij                                                                                                                        

Zomervakantie                                                                                                                        

                                                                                                                        

                                                                                                                        

                                                                                                                       

                                                                                                                     

                                                                                                                        

                                                                                                                        




