Wijzigingen schoolgids 2022-2023
Oleanderhof heeft een schoolgids. Deze verschaft informatie over school. De school heeft een
wettelijke verplichting om ouders daarvan kennis te laten nemen.
Bij deze informatie gaat het o.a. om:
● De levensbeschouwelijke identiteit
● De visie en missie van de school
● De inhoud van het onderwijs
● De organisatie van het onderwijs
Veel gegevens veranderen niet in de loop der jaren. Daarom reiken wij niet ieder jaar aan elke
ouder / verzorger een compleet exemplaar uit. Dit is voorbehouden aan nieuwe gezinnen.
Aan de anderen zenden wij een samenvatting van de wezenlijke wijzigingen of aanvulling per mail
toe, met het verzoek die te bewaren in de schoolgids die reeds in hun bezit is.
Voor de goede orde: op onze website www.oleanderhof.onzewijs.nl staat een link naar de complete
schoolgids. Daarmee is de schoolgids voor iedereen toegankelijk.
Dit schooljaar gaan we werken in units. In de bijlage kunt u hier meer over lezen.

CITO toetsen
Ieder jaar wordt in groep 8 een eindtoets afgenomen. Hieronder ziet u van de afgelopen jaren de
scores.
Meerjarenoverzicht school eindonderzoek:
Volgens de inspectie moet Oleanderhof 534.6 scoren op de CITO eindtoets.

2020
2021
2022

CITO
Geen eindtoets i.v.m. corona
533.3 n.v.t. i.v.m. corona
536.7

De gymtijden (en dus gymkleren mee):
maandag

Unit 2 (gr 3-4)
Unit 3 (gr 5-7)
Groep 8
Unit 2 (gr 3-4)
Unit 3 (gr 5-7)
Groep 8

donderdag

Groepsindeling 2022-2023
leerkracht
Unit 1
Groep 1a (groep 1-2)
Groep 1b (groep 1-2)
Unit 2
Groep 2a (groep 3-4)

Juf Carolien/juf Joanda/juf
Tara/juf Grace
Juf Joan / juf Sonja/juf
Tara/juf Grace
Juf Ria, meester Corne /juf
Andrea/juf Pauline/juf Geralda

Groep 2b (groep 3-4)

Juf Anneke/juf Lizette/ juf
Pauline/juf Geralda

Unit 3
Groep 3a (groep 5-6-7)
Groep 3b (groep 5-6-7)
Groep 3c (groep 5-6-7)
Groep 8

Juf Rebecca/juf Ellis/juf
Geralda
Juf Dominique/meester
Frank/ juf Ellis/juf Geralda
Juf Mirja/juf Wendy/ juf
Ellis/juf Geralda
Juf Jacomijn/ Meester Corné

Dikgedrukte namen in bovenstaand schema zijn groepsverantwoordelijk
Juf Jantine is onze IB er
Juf Pauline is onze leraarondersteuner
Juf Tara, juf Ellis . juf Geralda en juf Grace zijn onze onderwijsassistenten.

Schooltijden
Komend schooljaar zijn de schooltijden voor alle groepen als volgt :
Ma – vrij

8.30 u - 14.00 u

Alle leerlingen eten op school. Hier zijn geen kosten aan verbonden.

Vakanties
Het vakantierooster voor 2022-2023
Herfstvakantie
Dankdag
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Biddag
Pasen
Meivakantie
Hemelvaartsdag
2e Pinksterdag
Zomervakantie

24/10 - 28/10
30/11
26/12 - 06/01
20/02 - 24/02
08/03
07-04 - 10/04
24/04 - 05/05
18/05 - 19/05
29/05
17/07 - 25-08

Kinderopvang Walcheren
Uw kind is welkom bij de buitenschoolse opvang (BSO)
Als je de hele dag op school hebt gezeten, wil je niets liever dan ontspannen en fijn spelen met
leeftijdsgenootjes. Dat kan bij de BSO!
Als alle kinderen zijn gearriveerd, wordt er eerst wat gegeten en gedronken. Daarna is het
speeltijd. Samen buitenspelen, verkleden, knutselen, sporten, spelletjes doen en nog veel meer. Bij
de BSO organiseren we activiteiten rondom de vier thema’s; sport & spel, kunst & cultuur, techniek
en natuur. Vanzelfsprekend mogen de kinderen zelf kiezen wat zij leuk vinden om te doen.
In de schoolvakanties maken de medewerkers er een echt feestje van. Het is tenslotte vakantie!
Beleef de dag mee met Mijn KOW
Met het digitale ouderportaal Mijn KOW kunt u zien wat uw kind meemaakt bij de BSO. We plaatsen
hierop foto’s en korte verslagen. Zo blijft u altijd en overal op de hoogte via uw computer, tablet

en smartphone. Ook vindt u hier belangrijke documenten eenvoudig terug, zoals facturen en
overeenkomsten.
Contracten en kosten
Heeft u een vaste dag per week opvang nodig of af en toe een uurtje? Alleen tijdens schoolvakanties
of juist niet in de vakanties? Kinderopvang Walcheren biedt verschillende contractvormen aan. Ga
naar www.kinderopvangwalcheren.nl om de mogelijkheden te bekijken. De kosten voor
kinderopvang hangen af van het aantal uur en het pakket dat u afneemt en of u in aanmerking komt
voor kinderopvangtoeslag. Met de KOW Rekentool op
www.kinderopvangwalcheren.nl/tarieven/rekentool rekent u snel en eenvoudig uit hoeveel
kinderopvang in uw situatie kost.
Kom eens kijken!
Op www.kinderopvangwalcheren.nl vindt u meer informatie over de BSO en de verschillende
locaties. U en uw kind zijn van harte welkom voor een vrijblijvende rondleiding. Maak hiervoor een
afspraak via de website of via de afdeling Klantadvies (klantadvies@skow.nl of 0118- 61 45 32).
Inschrijven
Inschrijven kan online via www.kinderopvangwalcheren.nl. Er zijn geen kosten aan de inschrijving
verbonden.

Peutergroep: een goede voorbereiding op de basisschool
Voor je het weet, is je kleine baby een nieuwsgierige peuter geworden. Klaar om nieuwe dingen te
ontdekken en andere kinderen te leren kennen. Een mooi moment voor hem of haar om naar de
peutergroep te gaan.
De peutergroep maakt de overgang naar de basisschool minder groot. De kinderen (2 – 4 jaar) leren
om met andere kinderen te spelen. Ze zitten samen in de kring, zingen, knutselen en doen
spelletjes. Op de peutergroep wordt een vast programma gehanteerd. Dit zorgt voor regelmaat en
vertrouwen. Kinderopvang Walcheren werkt met de ontwikkelingsgerichte methoden Uk &amp; Puk
en
Bas. Hiermee worden op speelse wijze verschillende vaardigheden gestimuleerd.
Beleef de dag mee met Mijn KOW
Met het digitale ouderportaal Mijn KOW kunt u zien wat uw kind meemaakt bij de peutergroep. We
plaatsen hierop foto’s en korte verslagen. Zo blijft u altijd en overal op de hoogte via uw computer,
tablet en smartphone. Ook vindt u hier belangrijke documenten eenvoudig terug, zoals facturen en
overeenkomsten.
Kosten
De kosten voor de peutergroep zijn inkomensafhankelijk. Ouders/verzorgers die beiden werken of
studeren, kunnen kinderopvangtoeslag aanvragen. Als ouders/verzorgers geen recht hebben op
kinderopvangtoeslag, betalen zij een inkomensafhankelijke ouderbijdrage. Met de KOW Rekentool
op www.kinderopvangwalcheren.nl/tarieven/rekentool rekent u snel en eenvoudig uit hoeveel
kinderopvang in uw situatie kost.
Kom eens kijken!
Op www.kinderopvangwalcheren.nl vindt u meer informatie over de peutergroep en de
verschillende locaties. U en uw kind zijn van harte welkom voor een vrijblijvende rondleiding. Maak
hiervoor een afspraak via de website of via de afdeling Klantadvies (klantadvies@skow.nl of 011861 45 32).
Inschrijven
Inschrijven kan online via www.kinderopvangwalcheren.nl. Er zijn geen kosten aan de inschrijving
verbonden.

