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Start op de Heijenoordschool……..  Wat moet ik weten? 

 
 

Schoolkalender 
Jaaroverzicht van alle data, vrije dagen en vakanties. 

Staat op de website  www.heijenoordschool.nl 
onder tabblad informatie 

Klasbord 
 Informatie over de stamgroep waarin je kind zit 
 

Vraag een toegangscode aan de stamgroepsleider 

Nieuwsbrief en (belangrijke) brieven van school; 
Rond de 20e van elke maand verschijnt een nieuwsbrief 
van de Heijenoordschool.  Hierin staat de belangrijkste 
informatie die als ouder moet weten. Deze worden er 
e-mail verzonden. Ook belangrijke berichten worden op 
deze manier verzonden. 

Meld jezelf aan via de website: tabblad Actueel/ 
Nieuwsbrief en belangrijke informatie/ 
 
Je krijgt dan bij nieuws een link in je eigen mailbox.  
 

Boekje: Van harte welkom! 

Dit boekje bevat informatie over het onderwijs in de 
onderbouw.  

Website: www.heijenoordschool.nl 
tabblad: kennismaken 

Ziek- afwezigheid melden  Mail naar de stamgroepsleider liefst voor 8.00 uur per 
mail. De stamgroepsleider is te bereiken op de 
volgende manier: 
voornaam.achternaam@debasisfluvius.nl  
of telefonisch liefst tussen 8.00 en 8.15 uur 

Verlof aanvragen  Kinderen kunnen bij bepaalde omstandigheden 
extra vrij krijgen. Hiervoor kun je bij de directie een 
verlofformulier invullen voor de gewenste verlofdag. 

Namen- en portrettenoverzicht van alle medewerkers   Website; www.heijenoordschool.nl 
Onze school/Ons team/ Contact met het team 
 

Stamgroepsouders 
Sommige stamgroepen werken met een 
stamgroepsouder. Deze ouders regelt vaak praktische 
activiteiten voor de stamgroep. Hij/zij kan nieuwe ouders 
hierover informeren. 

Vraag de naam aan de stamgroepsleider of een 
andere ouder 

OAC 
Binnen de school is er een ouderwerkgroep die diverse 
activiteiten organiseert of ondersteund in onze eigen 
activiteiten. 

Een van de uitgangspunten van het 
Jenaplanonderwijs is de 
ouderparticipatie/betrokkenheid. Via de 
stamgroepsleiders of het OAC 
(oac.heijenoordschool@gmail.com) kun je laten 
weten aan welke activiteiten je mee zou willen 
werken 
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Vrijwillige ouderbijdrage en overblijfgeld  Ouderbijdrage €50 euro en overblijfkosten €12.50  
totaal €62,50 per jaar.  
Middels een aparte mail krijg je een verzoek dit 
bedrag over te maken op de schoolrekening. 
 
Voor het overblijven zijn we met grote regelmaat op 
zoek naar pleinwachten. Je bent dan samen met de 
kinderen van 12.00 uur - 12.30 uur buiten.  Hiervoor 
geven we een vergoeding. Je kunt je opgeven bij: 
alina.vieverich@debasisfluvius.nl 

Gymnastiek  De kleuters gymmen in de speelzaal op H2O.  
de midden- en bovenbouwgroepen gymmen op 
Klimmendaal.  
Het gymrooster staat in de schoolkalender. 

Schooltijden   Inloop 10 min voor aanvang 
Lestijden: 
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 

De schoolgids  De schoolgids is te vinden op onze website tabblad 
informatie 

Stamgroepen  Een stamgroep is een andere groepering dan een 
klas. Een klas is een groep kinderen, van meestal 
(ongeveer) dezelfde leeftijd, die dezelfde leerstof 
krijgt aangeboden. 
In een stamgroep zitten kinderen van verschillende 
leeftijden, met verschillende vorderingen in de 
leerstof. 

Clusters  Clusters zijn drie stamgroepen die nauw 
samenwerken. Elk cluster bestaat uit een onder- 
midden en bovenbouwstamgroep. 

Traktatie   Op onze school vinden wij het belangrijk om de 
kinderen gezonde keuzes in voeding aan te leren. 
Groente, fruit en 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 

 

 
 
 


