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Voor het eerst naar school
U heeft uw kind ingeschreven op de Bergpadschool, of
overweegt dit binnenkort te doen.
De eerste keer naar school is voor sommige kinderen
spannend, daarom mag papa of mama er de eerste keer
bij blijven. U kunt dan samen met uw kind kijken hoe het
er in de klas aan toegaat.
Ongeveer twee weken voordat uw kind 4 jaar wordt kunt
u in overleg met de juf een kennismakingsochtend of middag plannen. Vervolgens mag uw kind nog twee
ochtenden komen wennen. Nadat uw kind 4 jaar
geworden is, is het elke dag welkom.
Algemeen directeur Primas-scholengroep
Agnes de Jong, tel. 0118569194
Bewegingsonderwijs
Groep 1-2 heeft twee keer per week bewegingsonderwijs
in het speellokaal van de school. Deze les wordt door de
groepsleerkracht gegeven.
Groep 3 t/m 8 heeft twee keer per week les in gymzaal
Nimmerdor. De lessen worden verzorgd door meester
Wilbert, leerkracht bewegingsonderwijs.
Graag uw kind gymschoenen meegeven die gemakkelijk
aan en uit te trekken zijn, liever niet met veters in groep 1,
2 en 3. Gymschoenen met zwarte zolen zijn niet toegestaan. Vereiste gymkleding: korte broek en T-shirt, of
een gympakje.
Wilt u de gymtas van uw kind uit groep 1-2 op school
laten? Bij regen gaan we ook gymmen.
Wanneer we buiten sporten (3 t/m 8) horen de kinderen
dit een dag eerder. Dan zowel binnen- als
buitensportkleding meenemen, het weer kan omslaan.
Het merken van kleding en tassen voorkomt zoekraken.

Lang haar graag met een elastiekje vast doen tijdens het
sporten, i.v.m. de veiligheid.
Vrijstelling van bewegingsonderwijs: Alleen op medische
gronden. Graag overleggen met de leerkracht. Meester
Wilbert vraagt u een briefje aan uw kind mee te geven,
waarop u aangeeft dat uw kind niet mee mag doen met
de gymles. Hij werkt op diverse scholen en is niet altijd
bereikbaar, vandaar dit verzoek.
Rooster: Groep 1-2
di.mi. en do.mi.
Groep 3-4
wo. en do.mi.
Groep 5-6
wo. en do.mi.
Groep 7-8
wo. en do.mi.
Om drie gymlessen achter elkaar te kunnen geven
vertrekken we op do.mi. met groep 7-8 om 13.00 uur
vanaf de school.
Bezoek arts of tandarts
Graag deze bezoeken voor of na schooltijd plannen.
Voor behandeling onder schooltijd wordt alleen bij uitzondering toestemming gegeven.
Brengen en halen
We vragen u uw kind zo min mogelijk met de auto naar
school te brengen of op te halen. Dit vanwege de
onoverzichtelijke situatie die bij de school ontstaat bij veel
verkeer. Als u wel met de auto komt, wilt u deze dan in
een parkeervak parkeren voordat u uw kind laat
uitstappen? Dit i.v.m. de veiligheid van andere kinderen.
Alleen de kinderen die buiten de bebouwde kom of in
Nimmerdor of Garijp wonen mogen met de fiets naar
school komen. Voor meer fietsen is in de stalling geen
plaats.

Cadeaus maken
In de groepen 1 t/m 4 wordt er voor Moeder- en Vaderdag een cadeautje gemaakt. We vragen u zelf voor een
attentie te zorgen voor verjaardagen van familieleden.
Christelijke school
De Bergpadschool is een ‘open’ christelijke school die
openstaat voor andersdenkenden en dezen respecteert.
Onze christelijke identiteit komt tot uiting in grote en
kleine dingen: het bidden, danken en /of zingen van
christelijke liedjes, het luisteren naar en praten over
verhalen uit de Bijbel, de schoolkerkdienst, de vieringen,
maar vooral in de manier waarop wij met elkaar omgaan.
ColumBus
Eens per maand komt de bibliotheekbus naar onze
school. We stimuleren de kinderen om boeken te lenen.
De geleende boeken kunnen ook in andere bibliobussen
of in Middelburg ingeleverd of geruild worden.
Eten en drinken
’s Morgens nemen de kinderen een beker drinken mee,
graag zonder ‘prik’, omdat bekers hierdoor open kunnen
springen. Wilt u de beker voorzien van naam? Drinken
uit pakjes en flesjes is niet toegestaan.
Alle kinderen wordt gevraagd fruit mee te nemen, voor
jonge kinderen graag gesneden /geschild in een doosje.
Excursies en leerlingenvervoer
Enkele keren per jaar maken we met de leerlingen een
excursie. Het liefst maken we gebruik van een bus. Maar
vanwege de kosten gaan we soms met particuliere auto’s
of op de fiets (groep 6 t/m 8) op pad. Wanneer we met
auto’s rijden vervoeren we kinderen tot 1.35 m. op de

achterbank in de gordel. Vanaf 1.50 m. mogen kinderen
zonder verhoger op de voorstoel zitten.
Wanneer we met de fiets op pad gaan zorgen we
uiteraard voor voldoende begeleiding. De voorste en
achterste fietser(s) dragen een veiligheidshesje.
Foto’s en filmopnames
Een enkele keer worden in de klassen filmopnames
gemaakt. Vaak heeft dit een educatief doel, bv.
nabespreken van een les met een stagiair, of observeren
van gedrag van kinderen.
Van foto’s van diverse activiteiten wordt een link op de
website of een foto op Facebook geplaatst.
Aan het begin van het schooljaar krijgen ouders een
formulier waarop ze al dan niet toestemming kunnen
geven voor het publiceren van foto’s van hun kind.
Aan ouder het verzoek om foto’s die ze zelf op school
maken, b.v. bij de verjaardag van hun kind, niet te delen.
Groepsindeling en leerkrachten
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- *Rian heeft op dinsdag extra uren voor ondersteuning
aan groep 3-4.
- **Elly werkt 16 dinsdagochtenden met een groep apart.
- Gretha werkt op di, wo, do. Ze werkt als intern
begeleider en werkt met de anderstalige leerlingen.
- Frederique begeleidt op vr. o anderstalige leerlingen.

- Wilbert Koole, vakleerkracht bewegingsonderwijs, geeft
les op wo. en do.mi.
- Paul Crucq geeft handvaardigheid op vrijdagmiddag.
- Annelies is aanwezig op ma, di, wo. en do.o. Ze heeft
directietaken en werkt met individuele en/of groepjes
kinderen. (r.t.)
Hoofdluis
Een groepje ouders helpt bij het opsporen van hoofdluis.
Na elke vakantie vindt op maandagochtend controle
plaats. Wanneer sprake is van hoofdluis worden de
ouders van deze kinderen hiervan op de hoogte gebracht.
We vragen u dringend alert te zijn op de aanwezigheid
van hoofdluis. Stuurt u direct een email naar de school als u
luis signaleert. Door er vroeg bij te zijn kunnen we het
snel onder controle hebben.
Huiswerk
Ons uitgangspunt is dat in de groepen 1 t/m 4 geen
huiswerk wordt meegegeven.*
- Wekelijks wordt in de groepen 5-6 een digitale spelling
opdracht gegeven. Gr. 6 krijgt soms topografie mee.
- Gr. 7-8 krijgt eens per twee weken huiswerk mee voor
rekenen, spelling, Engelse taal en geregeld topografie.
De kinderen van 7-8 krijgen een agenda van de school.
Voor spelling en rekenen betreft het herhaling /
verdieping van aangeboden leerstof. De opdracht(en)
voor Engelse taal bestaan uit het oefenen van de op
school behandelde stof.
* Met de ouders van kinderen vanaf gr. 4 met automatiseringsproblemen of met (mogelijke) dyslexie worden
afspraken gemaakt over het thuis inoefenen van leerstof
of extra lezen.

Per schooljaar krijgt elk kind onderstaand huiswerk:
spreekbeurt
gr. 5, 6, 7, 8

werkstuk
gr. 7, 8 (2x)

boekbespreking
gr. 6, 7, 8

Inspectie onderwijs
Tel. 0800-8051
info@owinsp.nl
Jarig
Als een kind jarig is mag het in de eigen klas trakteren.
Denkt u hierbij aan een gezond hartig hapje, fruit of iets
dergelijks. Liever geen vettige dingen.
Als de jarige het wil mag hij/zij in de ochtendpauze de
leerkrachten trakteren. Moet uw kind zich houden aan
dieetvoorschriften? U kunt voor uw kind een speciaal
traktatiedoosje samenstellen dat we op school bewaren.
Leerkrachten
Annelies van Leerzem (directeur)
Gretha Meijers (intern begeleider)
Treinie Lobbezoo
Petra Flohil
Rian Peene
Elly Janson
Marleen Mesu
Frederique van Amersfoort
Ada Soeting
Jeanette Wisse
Herma Verhage
Lilianne Reijnhoudt
Wilbert Koole (vakleerkracht b.o.)
Paul Crucq (vakleerkracht h.v.)
Medezeggenschapsraad en klankbordgroep
Ouders:

Menno van de Wetering
Betty Wisse (mr.)
Stefan Quist
Wendy Tilroe
vacature

0613201590
0118594980
0118218881
0118553374

Leerkrachten:
Gretha Meijers en Marleen Mesu
Nieuwsbrief
Elke maand verschijnt de nieuwsbrief. Hierop staan alle
bijzondere activiteiten voor die maand en enkele
mededelingen. Via e-mail ontvangt u een exemplaar en
de nieuwsbrief is ook te lezen op onze website. Wie geen
internetverbinding heeft kan een exemplaar meenemen
uit de folderhouder naast de voordeuren.
Ouderhulp
Aan het begin van het schooljaar krijgt u een invullijst,
zodat u zich op kunt geven voor ouderhulp. Wij zijn blij
met deze hulp, het helpt ons de kinderen net iets beter te
kunnen begeleiden. Sommige activiteiten zouden zonder
uw hulp geen doorgang kunnen vinden. Dit zijn
extraatjes voor uw kind, bv. excursies of sportactiviteiten.
Ouderspreekuur
Eén keer in de twee maanden op maandag en dinsdag
van 15.30 tot 16.30 uur houden we 10-minuten spreekuur,
zie jaarkalender. Dit spreekuur is bedoeld om met de
leerkracht een gesprek te voeren over de vorderingen
en/of het welzijn van uw kind. U kunt zich hiervoor
digitaal inschrijven, zie nieuwsbrieven.

Overblijven (TMO)
Kinderopvang Walcheren verzorgt de tussen-de-middagopvang in de school. Op ma, di. en do. kunnen kinderen
tussen de middag op school eten. Ze nemen zelf eten en
drinken mee. In de hal staat een koelkast voor de
kinderen. Van 12.00 tot 13.00 uur is er toezicht van
medewerkers van KOW. Na 13.00 uur zorgen de
leerkrachten voor de kinderen.
Tijdens het overblijven is er onder toezicht even tijd voor
de kinderen om hun mobiele telefoon te gebruiken.
Vervolgens leveren ze hun mobiel in bij de KOW leidster.
U betaalt € 2,50 per keer, te regelen via de website.
U koopt vooraf een saldo overblijfbeurten in. U ontvangt
geen kinderopvangtoeslag voor de Boterhammenbrigade.
Info: www.kinderopvangwalcheren.nl tel. 0118614532.
Pesten
We werken eraan om op een fijne manier met elkaar om
te gaan zonder pestgedrag. Goed voorbeeldgedrag is
hierbij belangrijk!
Pesten wordt niet getolereerd.
Twee keer per jaar wordt door de kinderen vanaf groep 5
een vragenlijst sociaal-emotionele vorming ingevuld.
Waar nodig onderneemt de leerkracht vervolgens
stappen om de problemen op te lossen. Bespreking
hiervan volgt dan met het betreffende kind, de ouders,
collega’s.
Het digitaal pesten heeft onze aandacht, vooral in de
hogere klassen. Omdat dit meestal vanuit huis gedaan
wordt, is het erg belangrijk dat de ouders toezicht houden op
het internetgebruik van hun kinderen! Praat met uw kind
over wat het online doet en controleer zijn/haar telefoon
regelmatig i.v.m. de veiligheid. We vragen u klachten
over pesten op school te melden bij de leerkracht van uw
kind. Zie ook het pestprotocol op www.bergpadschool.nl.

Pleinregels
Vanaf een kwartier voor tot een kwartier na schooltijd
mogen de kinderen op het plein spelen. Na 15.30 uur, in
het weekend en in de schoolvakanties mag niet op het
plein gespeeld worden.
Het westelijk deel van het schoolplein, tot de voordeur en
het speelhuisje is bestemd voor de kinderen van groep 4
t/m 8. Het oostelijk deel is een veilige speelplek voor
groep 1 t/m 3.
Schoolfoto’s
Eén keer per jaar in het voorjaar worden er schoolfoto’s
genomen van uw kind en van de groepen. Meerdere
kinderen uit een gezin mogen ook samen op de foto.
U krijgt een inlogcode waarmee u desgewenst de foto’s
kunt bestellen.
Schoolreisje/kamp
We gaan elk jaar in juni met de groepen 1 t/m 6 op
schoolreis. Groep 7-8 gaat eens per twee jaar op
schoolreis, het andere jaar drie dagen op kamp. Het is een
schoolactiviteit waar alle leerplichtige leerlingen aan
meedoen.
Schoolarts / GGD
Uw kind wordt in groep 2 en groep 7 opgeroepen voor
een preventief geneeskundig onderzoek (PGO).
Enkele weken voor het onderzoek krijgen de ouders en
de leerkrachten een vragenlijst.
Een jeugd-verpleegkundige of doktersassistente neemt de
lijsten door, meet lengte, gewicht, gezichtsvermogen en
gehoor van uw kind en filtert de probleemgebieden eruit.
Daarna onderzoekt de jeugdarts of -verpleegkundige
onder andere hart, longen, rug en motoriek en bespreekt

de uitslagen, met name de probleemzaken. Zo nodig
wordt verwezen naar specialistische hulp.
Problemen die te maken hebben met het functioneren op
school worden teruggekoppeld naar de leerkracht.
Ouders die buiten de geplande onderzoeken om de
jeugdarts willen spreken, bv. over school-, gedrags- of
spraakproblemen, kunnen altijd een afspraak maken.
Zie www.kinderplein.nl /schoolarts en www.ggd.nl
Schooltijden
Ma, di, do, vr:
Wo:

8.30-12.00 uur en 13.15-15.15 uur
8.30-12.15 uur

Groep 1 t/m 4 is op vrijdagmiddag vrij.
Iedere ochtend is er vanaf groep 3 een kwartier pauze, de
kinderen spelen dan op het plein.
Schoolmaatschappelijk werk
Wat kan schoolmaatschappelijk werk betekenen?
De SMWer maakt met leerlingen, ouders en waar nodig
andere instanties problemen inzichtelijk en bespreekbaar.
Zij houdt eens in de maand spreekuur op onze school. De
data vindt u op de nieuwsbrieven. Zowel ouders als
kinderen kunnen van dit spreekuur gebruik maken.
Taken:
- Advies en informatie geven aan ouders en leerlingen;
- Kortdurende hulp bieden aan ouders en leerlingen bij
vragen over problemen met opgroeien, opvoeden en/of
school;
- Leidt ouders en kinderen naar gespecialiseerde vormen
van zorg indien nodig en verzorgt de coördinatie;
- Ondersteunt desgewenst leerkrachten en intern
begeleider wanneer er zorg is over leerlingen.
Binnen de samenwerking tussen ouders, leerlingen en
school is er aandacht voor de privacy van betrokkenen.

SMW-er van de Bergpadschool is Hylkje van der Vlugt.
Tel. 06 24748003 HvdVlugt@mww.nl
Schoolgids en schoolplan
Zie www.bergpadschool.nl
Vakanties 2018-2019
Herfstvakantie*
Kerstvakantie*
Voorjaarsvakantie*
Paas-meivakantie
Hemelvaart
Pinksteren
Zomervakantie
Studiedagen leraren
* Vrijdagmiddag vrij

15 t/m 19 okt.
24 dec. t/m 4 jan.
4 t/m 8 maart
19 april t/m 3 mei
30 en 31 mei
10 en 11 juni
8 juli t/m 16 augustus
5 oktober en 12 november

Verteltassen voor kleuters
In de kleutergroep wordt gewerkt met thematische
verteltassen. Elke maand mogen de kinderen een tas mee
naar huis nemen, met erin een prentenboek, spelletjes en
opdrachtjes. Belangrijke doelen hiervan zijn het
stimuleren van de taalontwikkeling en het leesplezier.
Graag de tas na een week weer op school inleveren.
Vertrouwensinspecteur meldpunt
Tel. 0900 1113111 (zie ook schoolgids)
info@owinsp.nll of www.onderwijsinspectie.nl
Vertrouwens-/contactpersonen school
Extern:
Intern:
Carola Riemens
Treinie Lobbezoo
Tel. 0118592292
Tel. 0118592949
De contactpersoon biedt een ‘luisterend oor’ voor grote
en kleine zorgen en heeft een ondersteunende en

doorverwijzende rol. Een gesprek met haar duurt
maximaal 30 minuten. Ze kan u doorverwijzen naar
professionele hulp in overleg met u.
Verzuim en verlof
Wilt u uw kind vóór schooltijd telefonisch afmelden
i.v.m. ziekte? Niet per e-mail a.u.b., het bericht wordt niet
altijd tijdig gelezen.
Verlof voor ‘gewichtige’ omstandigheden moet via een bij
de directeur verkrijgbaar formulier uiterlijk zes
(werk)weken van te voren aangevraagd worden. De
directeur beslist of toestemming gegeven mag worden.
De toestemming is geen willekeur, de directeur is verplicht zich te houden aan de Wet op de Leerplicht.
Bij vakantieverlof is een ingevulde werkgevers- of
accountantsverklaring verplicht.
‘Gewichtige’ omstandigheden kunnen zijn:
 verhuizing
 huwelijk of overlijden familielid
 religieuze verplichtingen, bv. Biddag
 12½-, 25-, 40-, 50- of 60-jarig huwelijksjubileum
(groot)ouders
De regels voor toestaan van vakantieverlof buiten de
vakanties om worden strikt gehandhaafd.
De richtlijnen:
 een werknemer die i.v.m. zijn werk in geen enkele
schoolvakantie vakantiedagen kan opnemen. Dit geldt
alleen voor seizoensgebonden bedrijven.
 een bijstandsgezin dat in het hoogseizoen een vakantie
niet kan betalen.
Geen gewichtige omstandigheden:
 een tweede vakantie
 sportevenementen buiten schoolverband

 één of enkele dagen eerder met vakantie gaan of later
terug komen.
Als een kind zonder schriftelijke toestemming van de
directeur afwezig is, kan dit problemen met uw
verzekering veroorzaken, bv. in geval van een ongeval.
Als er geen schriftelijke toestemming is verleend, is de
directeur verplicht afwezige leerlingen bij de leerplichtambtenaar te melden als vermoedelijk ongeoorloofd
schoolverzuim.
Kinderen die 4 jaar oud zijn, zijn niet leerplichtig.
Kinderen die 5 jaar oud zijn, mogen in overleg met de
school 1 dag per week verzuimen.
Zie ook www.lereninzeeland.nl
Tijdens de afname van de centrale eindtoets gr. 8 in
april wordt geen verlof verleend voor deze kinderen.
Voor- en naschoolse opvang
De opvang wordt in een apart deel van ons
schoolgebouw verzorgd door Kinderopvang Walcheren.
Informatie: www.kinderopvangwalcheren.nl
Vrijwillige ouderbijdrage
Van de vrijwillige ouderbijdragen worden een aantal
extra activiteiten voor de kinderen bekostigd die het
ministerie niet vergoedt. We vinden het belangrijk om
toch tijd en aandacht aan deze onderdelen te besteden.
a. feesten: o.a. Sinterklaas-, Kerst-, en eindfeest
b. sport, spel, bijzondere activiteiten in de klas en
excursies
c. crea-ochtenden
d. schoolreizen en schoolkamp
e. een schoolagenda voor groep 7 en 8
De hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage is bepaald in
overleg met de MR en bedraagt € 55,- per kind. Voor

kinderen die in de loop van het jaar op school komen
rekenen we € 5,50 per maand.
Let wel: vrijwillig is niet hetzelfde als vrijblijvend. We
rekenen erop dat u betaalt.
We vragen u het bedrag in september/oktober over te
maken naar rekeningnummer: NL52 RABO 031 22 20 197
t.n.v. Primas/Bergpadschool. Als u de bijdrage voldoet,
krijgt u geen tussentijdse verzoeken tot vergoeding van
de kosten voor excursies, Sinterklaascadeautjes, enz.
De bijdrage wordt beheerd door de directeur en
gecontroleerd door de MR. Op verzoek krijgt u de
begroting en jaarafrekening ter inzage. Over het bedrag
wordt geen restitutie verleend. Wanneer het voldoen van
de bijdrage een probleem voor u is, wilt u dan contact
opnemen met de directeur? In onderling overleg kunnen
we een regeling treffen.
Tot slot een paar belangrijke schoolafspraken:
- De kinderen zijn aardig voor elkaar en helpen elkaar.
- De kinderen blijven van elkaar en elkaars spullen af.
- We hangen jassen en tassen aan de kapstok.
- Kleuters zetten stepjes naast de kleuteringang.
- Voor schooltijd gaan de kinderen van groep 3 t/m 8 niet
naar binnen, spullen worden onder het afdakje gelegd.
- Mobieltjes gaan op school uit, ook tijdens de T.M.O.
- Er wordt niet gesnoept, uitgezonderd traktaties.
- In de school lopen we rustig, rennen doen we buiten.
- Groep 1 - 2: 10 tot 5 min. voor aanvang van de schooltijd
kunnen de ouders hun kind naar binnen brengen.
We vragen u vriendelijk om niet lang in de klas te blijven.
Als de bel gaat wil de leerkracht met de les beginnen.
- Alleen kinderen die buiten de bebouwde kom van het
dorp of in Nimmerdor of Garijp wonen, mogen met de
fiets naar school komen.

