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VOORWOORD 
 
Geachte ouders, verzorgers, 
 
Hierbij bieden wij u onze KALENDER aan. Het blijkt dat veel ouders 
deze kalender ophangen en regelmatig raadplegen. Veel activiteiten 
hebben we al gepland. Het kan echter zijn dat in de loop van het 
schooljaar nog wat extra informatie bekend wordt. Die kan dan 
handig zelf vermeld worden bij de juiste maand. Deze kalender komt 
ook op onze website.  
 
De kalender is een jaarlijkse bijlage bij de schoolgids. Praktische 
informatie en gegevens, welke jaarlijks kunnen wijzigen, vindt u in deze 
kalender. Voor meer gegevens over het onderwijs op onze school 
verwijzen wij u naar de schoolgids. De schoolgids is ook te vinden op 
de website. 
Samen met de schoolgids beschikt u zo over veel nuttige informatie.  
 
Mocht u toch nog vragen hebben, dan kunt u altijd bij ons terecht. Als u 
een afspraak maakt, nemen wij graag de tijd voor u. 
 
Wij vertrouwen op een prettige samenwerking tijdens het komend 
schooljaar. 
Voor op- en aanmerkingen houden wij ons aanbevolen. 
 
Namens het team, 
 
 
 
 
Wim van Dun, 
Directeur 
 
 
 
 
 

WAAR MOET U ZIJN MET UW VRAAG 
 
Wij proberen open te staan voor de ouders/verzorgers van onze 
leerlingen. Wel is het goed om daar even aan toe te voegen bij wie u 
dan eigenlijk moet zijn op onze school. Dit om te voorkomen, dat u van 
het bekende kastje naar de muur gestuurd wordt. 
 
Groepsleerkracht: 
Met  vragen en opmerkingen die uw kind aangaan kunt u natuurlijk 
altijd in eerste instantie terecht bij de groepsleerkracht. 
 
Intern begeleider: 
Zijn de vragen meer gericht op specifieke leerproblemen van uw kind 
en leerlingenzorg, dan kunt u het beste contact opnemen met Jeanne 
Nijhuis onze IB-er. In samenwerking met de leerkracht kan zij nader 
onderzoek verrichten of doorverwijzen naar externe deskundigen. Zij is 
verantwoordelijk voor de totale zorgstructuur. 
 
Zijn er zaken die meer de gehele schoolorganisatie aangaan, dan moet 
u rekening houden met de verdeling van taken binnen ons 
managementteam. 
 
Teamcoördinator: 
Dit is Louise Jansen, bij haar ligt de verantwoordelijkheid voor 
praktische  zaken. Zij coördineert een aantal zaken voor de gehele 
school. 
 
Teamcoördinator onderbouw/ICT coördinator: 
Dit is Thessa Hakstege, zij houdt zich bezig met de 
onderwijsontwikkeling in de onderbouw. Verder geeft zij de aanzet tot 
Grenzeloosleren bij ons op school. 
 
Directeur: 
De directeur, Wim van Dun, is de eindverantwoordelijke voor de gehele 
schoolorganisatie. Hij is tevens directeur van De Petrus en Paulus te 
Breda. Hij zal zodoende niet altijd op de school aanwezig zijn. Bij 
afwezigheid is de teamcoördinator uw aanspreekpunt 



MANAGEMENT TEAM: 
 
Directeur 
 
Wim van Dun  Bavelselaan 215  4834 TB  Breda 
Tel: 06-43506532     
 
Teamcoördinatoren   
 
Louise Jansen  
Thessa Hakstege   
 
Interne Begeleider 
 
Jeanne Nijhuis 
 
 
GROEPSINDELING: 
Groep 1/2  Patricia Flohr (di, wo, do,vrij) 
 Cindy van Stiphout LIO-stagiaire (ma) 
Groep 1/2  Lieke Meijer (ma,di,do,vr) 
 Cindy van Stiphout LIO stagiaire (wo) 
Groep 3 Ineke de Bont (ma,di, wo,) 
 Emily Mulders (do,vr) 
Groep 4 Marjolein de Keulenaar ( ma,do)  
 Thessa Hakstege (di,wo,vr) 
Groep 5 Louise Jansen (ma,di) 
 Iris in ’t Veld (wo, do, vr)  
Groep 6 Diana van Egeraat (ma, di) 
 Ursula van Leeuwen (wo,do, vr) 
Groep 7 Michiel de Ridder 
Groep 8  Martijn Hoogers 
 
Contact ouders - school: 
Vanwege privacy redenen vermelden wij geen adressen en 
telefoonnummers van  leerkrachten in deze kalender. U kunt buiten de 
lestijden altijd contact met de leerkracht opnemen om een afspraak te 

maken, wanneer u bijvoorbeeld wat meer informatie over de 
ontwikkeling van uw kind wil hebben.  
Alleen in zeer dringende  situaties kunt u de leerkracht thuis 
bellen. Neem hiervoor altijd eerst contact op met de directeur.  
 
 
 
Intern begeleider:    Jeanne Nijhuis 
  
RT:  Ineke de Bont (do ochtend) 
   
 
ADV:   Diana van Egeraat  
 
Conciërge: 
Piet v.d. Wouw (ma,vr) 
Ton Nuchelmans (di,wo ochtend,do) 
 
Administratief medewerkster: 
Addy van Gool (ma, wo ochtend, vr) 
 
 



School CGJ-er : 
Peter Dekkers 
peter.dekkers@cjgbreda 
 
 
Gezondheidszorg: 
Doornboslaan 225   4816 CZ Breda 
Postbus 3215 Breda   Tel: 076-5282000 
 

 
Schoolbestuur: 
Onze school valt  onder het bestuur van  INOS,  
Stichting Katholiek Onderwijs Breda. 
Bestuursbureau ANNAstede 
Haagweg 1 
4815 GA Breda 
Postbus 3514  4810 DM  Breda 
Telefoon: 076 – 5611688 
 
www.inos.nl/ 
 
Schooltijden groep 1 t/m 8: 
Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: 
Van 08.30 tot 14.30 uur 
Op woensdag: 
Van 08.30 tot 12.30 uur 
 
Toezicht speelplaats: 
Stuurt u uw kind op tijd, maar ook niet te vroeg naar school. 
Tien minuten voor aanvang is er toezicht op de speelplaats. 
 
 
 
Vakantie en vrije dagen schooljaar 2015-2016    
Vakantie: 
26 oktober t/m 30 oktober herfst vakantie 
21 december t/m 01 januari 2016 kerstvakantie 

08 februari  t/m 12 februari carnavalsvakantie 
25 maart Goede Vrijdag 
28 maart  2de paasdag 
25 april t/m 6 mei meivakantie 
16 mei 2de pinksterdag 
25 juli t/m 02 september zomervakantie 
 
Groepen 1 en 2 vrij 
 
 
Vrijdag 11 september 2015    Vrijdag 04maart 2016  
Vrijdag 02 oktober 2015      Vrijdag 01 april 2016 
Vrijdag 06 november 2015      Vrijdag 03 juni 2016 
Vrijdag 15 januari 2016           Vrijdag 01 juli 2016 
 
Studiedagen: 
Dinsdag 06 oktober 2015 
Maandag 02 november 2015 
Maandag 30 november 2015 
Woensdag 27 januari 2016 
Donderdag 10 maart 2016 
Vrijdag 24 juni 2016   
 
Brigadierouders:  
Marjolein Rops   Marie Louise Couweleers 
Mylene Hodzelmans   Shilo Mandl 
François  Timmermans   Tanja Verburgt 
Nel Oomen    Marlies de Waal 
Isabella de Lange    
 
Reserve:  
Iris van Nes 
Contactpersoon brigadiers : Marjolein Rops   
 
 
 
 

mailto:Marij.van.caulil@cjgbreda


Intern schoolvertrouwens: 
persoon    Louise Jansen    

te bereiken op school 
 
Extern vertrouwenspersoon: Dhr. Toine van Dorst   

076 – 5487800 of 06 - 52501975 
     Arbo Unie Breda   
 
 
Landelijke klachten commissie: Postbus 82324 
     2508 EH  Den Haag 
 
Inspectie voor onderwijs:  Postbus 7447 
     4800 GK Breda 
     088-6696000 

   
Leerplichtzaken:   Gemeente Breda   

Leerplichtzaken   
Postbus 90156 
4800 RH Breda 
076-5294626 

 
Gymzaal    Locatie ‘Jeugdland’;  

tel. 076 – 5612654 
Medezeggenschapsraad  
Geleding ouders:   
Saskia Hardeman   
Ellen van den Maagdenberg 
Joeri Decae 
 
 
Geleding team:   
Ursula van Leeuwen 
Lieke Meijer 
Jeanne Nijhuis 
 
 

 
Ouderraad:    
Astrid van Beek (voorzitter) 
Natascha in ’t Groen (penningmeester) 
Carin van den Bliek 
Miranda Goosen 
Monika Huijben 
Shilo Mandl 
Eveline van de Vijver 
Maureen Schrijn  
Inge Alblas  
Jill Heestermans   
Esther Vissers 
 
Rekeningnummer OR:  NL54INGB0006207436 
    t.n.v. Oudervereninging 
    Basisschool De Rosmolen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Schoolteam:  
Ineke de Bont  leerkracht groep 3 
  RT 
Wim van Dun  directeur 
Diana v. Egeraat leerkracht groep 6 
Patricia Flohr  leerkracht groep 1/2 
Addy van Gool administratief medewerkster 
Thessa Hakstege teamcoördinator onderbouw  
  leerkracht groep 4 
Martijn Hoogers leerkracht groep 7 
Louise Jansen  teamcoördinator 
  leerkracht  groep 5 
Marjolein de Keulenaar leerkracht groep 4 
Ursula van Leeuwen leerkracht groep 6 
Lieke Meijer  leerkracht groep 1/2  

   stage coach 
Marietje Moll   DIO (directeur in opleiding) 
Emily Mulders   leerkracht groep 3 
   cultuurcoördinator 
Jeanne Nijhuis  IB-er 
Ton Nuchelmans  conciërge 
Michiel de Ridder  leerkracht groep 8 
Cindy van Stiphout  LIO (leerkracht in opleiding) 
   Groepen 1/2 
Iris in ’t Veld   leerkracht groep 5 
Piet v.d. Wouw  conciërge  

    
Werkgroep luizencontrole:  
Lizet Dam (coördinator) 
Marie-Louise Couweleers 

Aga van Gils 

Maureen Schrijn 
Tirza Diepstraten 

 
 
 
 

Klassenouder: 
De groepen 1 t/m 8 hebben een klassenouder. Deze ondersteunt de 
leerkracht bij de organisatie van activiteiten waar ouders bij betrokken 
zijn.  
 
Verkeersouders: 
Over alle zaken die te maken hebben met de verkeersveiligheid rond 
de school kunt u contact opnemen met onze verkeersouders. Dit zijn  
Marjolein Rops en Debby Hüvermann. Zij hebben over deze zaken veel 
contact met gemeente, politie en de verkeersveiligheidsorganisatie 
Veilig Verkeer Nederland.  

 
  
 
Gymrooster: 
Op dinsdag hebben de groepen 3 t/m 8 gym in Jeugdland 
 08.40-09.40 uur groep 3 en 5 
 09.40-10.40 uur groep 4 en 6 
 10.40-11.40 uur groep 7 en 8 
 
De groepen 3 t/m 6 gaan met de bus.  
De groepen 7 en 8 fietsen onder begeleiding van de leerkracht en een 
fietsouder. De kinderen dragen gele/oranje hesjes zodat ze in het 
verkeer goed opvallen. 
 
 
  

 
 



Kober kindercentra  
Alle ruimte voor ontwikkeling en leuk! 
 
Zoekt u kinderopvang? 
U wilt het beste voor uw kind en stelt hoge eisen aan de kinderopvang. 
Logisch.  
Dus zoekt u een veilige plek  - waar genoeg ruimte is om te spelen,  

- waar uw kind zich niet verveelt, 
- waar genoeg uitdaging is en volop 
ontwikkelingskansen zijn,  
- waar uw kind aandacht krijgt, 
- waar iemand is die liefdevol voor uw kind 
zorgt, 
- én waar uw kind het leuk heeft en graag 

naar toe wil gaan.  
Kober kindercentra heeft zo’n plek voor uw kind! 
 
Wij bieden 
Goede, professionele kinderopvang voor kinderen van 0-14 jaar bij u in 
de buurt. U kunt kiezen uit 
Peuteropvang 2-4 jaar op de onderstaande locaties: 
- Kinderdagverblijf Ulventuin, Weverdries 3 4851 BD Ulvenhout (2-
4 jaar)  
- Peuterspeelzaal ’t Koterke Weverdries 3 4851 BD Ulvenhout (2-4 
jaar)  
Voor de peuters is er volop ruimte voor samen spelen, knutselen, 
liedjes zingen, verhaaltjes voorlezen en educatieve activiteiten. Kortom: 
een goede voorbereiding op de basisschool. 
 
Buitenschoolse opvang in Ulvenhout: 
- BSO Ulventuin, De Roskam 50 4851TE Ulvenhout (4-8 jaar) in 
basisschool de Rosmolen 
- BSO Klokhuis, Weverdries 3 4851 BD Ulvenhout (4-14 jaar) in 
basisschool de Klokkebei 
Opvang voor schooltijd, na schooltijd en/of in de vakanties. Een 
gezellige en vertrouwde plek om te spelen of te relaxen. Met heel veel 

leuke activiteiten zoals toneel, dans, sport, fotografie, kunst, 
enzovoorts. Altijd in de buurt van uw school. 
 
- Opvang door gastouders (0-14 jaar): Opvang bij een ander gezellig 
en gastvrij gezin. Kleinschalig en flexibel. Onze gastouders voldoen 
aan hoge eisen en worden door ons goed begeleid. Wilt u zelf 
gastouder worden? Bel ons dan! 
 
Voor ieder kind 
Bijna 9000 kinderen maken gebruik van de opvangmogelijkheden van 
Kober kindercentra. Ook uw kind is van harte welkom. Wij rekenen 
graag voor u uit wat kinderopvang in uw situatie kost. Tot snel! 
 
Bel: (076) 504 56 04 of mail: serviceteam4@kober.nl 
Kijk ook eens op www.kober.nl 
 
 
Informatie vanuit  bso Ulventuin; 
De dagen waarop de kinderen vrij van school zijn naast de 
schoolvakanties en feestdagen is BSO Ulventuin geopend. De kinderen 
die op zo’n dag normaliter naar de buitenschoolse opvang komen, zijn 
welkom tussen 7.30-18.30 uur. 
De kinderen die opvang nodig hebben en normaliter niet die dag de bso 
bezoeken zijn welkom tussen 8.30 en 14.30 uur als de bezetting dit 
toelaat. Ouders van kinderen die geen buitenschoolse opvang afnemen 
maar dit wel nodig hebben op zo’n dag, kunnen hun kind ook 
aanmelden. Het telefoonnummer van bso Ulventuin is; 06-12544907. 
Voor het schooljaar 2014/2015 zijn dit de volgende dagen; 
 
Ter informatie; 
BSO ’Ulventuin is geopend tijdens schoolweken op maandag, dinsdag 
en donderdag van; 
7.30-8.30 uur 
14.30 -18.30 uur 
Tijdens schoolvakanties op genoemde dagen van 7.30-18.30 uur. 
 
Kijk ook een op www.koberkinderlunch.nl 



Jeugdgezondheidszorg door de GGD West-Brabant 
Uw partner bij de gezonde groei en ontwikkeling van kinderen van  
4 t/m 19 jaar 
U wilt het beste voor uw kind: dat het gezond en gelukkig is, voor 
zichzelf opkomt en verstandige keuzes maakt. GGD West-Brabant 
helpt u daarbij zodat uw kind gezond en veilig opgroeit. Onder het 
motto ‘ieder kind in beeld’ zet de GGD West-Brabant zich dagelijks in 
met extra aandacht voor kinderen of gezinnen die dat nodig hebben. 
 
Jeugdgezondheidszorg kinderen van 4 t/m 19 jaar 
Vanuit de Wet Publieke Gezondheid is de GGD West-Brabant in uw 
gemeente verantwoordelijk voor de jeugdgezondheidszorg van 
kinderen van 4 t/m 19 jaar. Wij zetten ons dagelijks in om eventuele 
gezondheidsproblemen en –risico’s zo snel mogelijk op te sporen en zo 
veel mogelijk te beperken. Onder meer via deze 
gezondheidsonderzoeken houden wij, in nauwe samenwerking met 
school, zicht op de lichamelijke, geestelijke en emotionele ontwikkeling 
van kinderen en jongeren in West-Brabant. Zo ook op de 
gezondheidssituatie van uw kind. 
 
Gezondheidsonderzoeken 
De GGD West-Brabant onderzoekt jaarlijks op de basisschool alle 
kinderen van 5-6 jaar en van 10-11 jaar. In de tweede klas van het 
voorgezet onderwijs vindt het laatste gezondheidsonderzoek plaats.  
U en uw kind ontvangen automatisch een uitnodiging. De uitkomsten 
van ieder onderzoek sturen wij u steeds per post toe. Daarnaast 
noteren wij ze in het Digitaal Dossier Jeugdgezondheidszorg van uw 
zoon of dochter. Het kan zijn dat wij u en uw kind uitnodigen voor een 
vervolgafspraak op de GGD. Soms overleggen wij graag met school of 
een andere partij naar aanleiding van de uitkomsten van het 
gezondheidsonderzoek. Dat gebeurt uiteraard altijd in overleg met u.  
 
 
 
 
 
 

Wat doen we tijdens het onderzoek?  
Het onderzoek vindt plaats op school. U hoeft hierbij niet aanwezig te 
zijn. De medewerker Jeugd en Gezin controleert bij uw kind de lengte 
en het gewicht. Uw kind hoeft hiervoor alleen de schoenen uit te doen. 
Op 5/6 jarige leeftijd controleert zij ook het gehoor en de ogen. Als hier 
aanleiding toe is controleert zij ook bij kinderen van 10/11 jaar het 
gehoor en/of de ogen. Voordat de onderzoeken beginnen, legt de 
medewerker Jeugd en Gezin in de klas uit wat zij gaat doen. Uw vragen 
en zorgen over de gezondheid en ontwikkeling van uw kind, die u 
eventueel heeft aangegeven op de vragenlijst, bekijkt zij uiteraard ook. 
Indien nodig nemen we daarover contact met u op. 
 
Wilt u toch graag aanwezig zijn bij het gezondheidsonderzoek? Neemt 
u dan contact op met het afsprakenbureau Jeugd en Gezin op 
telefoonnummer 076–528 2486. 
 
Inentingen 
GGD West Brabant voert in opdracht van het Ministerie van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport het Rijksvaccinatieprogramma uit. 
Jaarlijks vaccineren wij kinderen tegen veelvoorkomende ziekten zoals 
bof, mazelen en rode hond (BMR), difterie, tetanus en polio (DTP) en 
baarmoederhalskanker. Meer informatie: www.rivm.nl. 
 
Gaat u op vakantie? Gezond op reis begint bij de GGD. Wij bieden 
inentingen en advies op maat over maatregelen tegen malaria en 
andere infectieziekten. Niet alleen in verre oorden, maar ook in 
landen dichter bij huis kunt u besmet raken met bijvoorbeeld buiktyfus, 
gele koorts of tuberculose. Meer informatie: www.ggdwestbrabant.nl > 
Reizen. 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.rivm.nl/
http://www.ggdwestbrabant.nl/


Jeugdgezondheidszorg op school 
Op basisscholen, in het voortgezet onderwijs en op de ROC’s zijn wij 
onder andere op de volgende manieren actief1: 

 Spreekuren voor leerlingen en hun ouders/verzorgers. 

 Advies en ondersteuning aan ouders/verzorgers (en de 
leerkrachten) van leerlingen die vaak afwezig zijn of met school 
dreigen te stoppen. 

 Deelname aan Zorg- en adviesteams waarin de leerlingen 
besproken worden die extra zorg nodig hebben. 

 Voorlichting en advies over en periodieke controle van hygiëne, 
veiligheid en een goede ventilatie op school.  

 Verschillende activiteiten gericht op onder andere gezonde 
voeding, beweging, weerbaarheid en seksualiteit. 

 Advies en ondersteuning bij een ingrijpende gebeurtenis of een 
melding van ongewenst gedrag op uw school (extern 
vertrouwenspersoon). 

 
Waarvoor kunt u bij ons terecht? 
Zolang uw zoon of dochter gezond en gelukkig is, voor zichzelf opkomt 
en verstandige keuzes maakt, is er natuurlijk niets aan de hand. Maar 
heeft u twijfels of zorgen over de groei en de ontwikkeling van uw kind? 
Of over zijn of haar gedrag thuis of op school? Dan staan de 
jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen en doktersassistenten van GGD 
West-Brabant voor u klaar. Telefonisch, persoonlijk of per e-mail. 
 
Contact 
U kunt een telefonische of persoonlijke afspraak maken via het 
afsprakenbureau Jeugd en Gezin op telefoonnummer 076–528 2486. 
Of stuur uw vraag per e-mail naar jeugdengezin@ggdwestbrabant.nl. 
De medewerkers Jeugd en Gezin van GGD West-Brabant staan u 
graag te woord. Of neem een kijkje op onze website: 
www.ggdwestbrabant.nl, thema ‘Mijn Kind’. 

                                                 
1 Het aanbod per school verschilt en is afhankelijk van de afspraken met 

gemeenten. 

 

School CJG- er op basisschool de Rosmolen 
Hallo, ik ben  Peter Dekkers, vanaf 1 juli ben ik werkzaam als 
School CJG-er in Ulvenhout op basisschool De Rosmolen. Ik 
ben regelmatig op school te vinden, onder andere tijdens het 
twee wekelijks spreekuur, en indien het nodig is kunt u me altijd 
aanspreken. 
 
Wat is het CJG? 
Het Centrum Jeugd en Gezin is er om ouders en jeugdigen van 
0 tot 23 jaar te ondersteunen bij kleine en grote vragen over 
opvoeden en opgroeien. CJG Breda is dé vraagbaak voor 
ouders, opvoeders en kinderen en jongeren van 0 tot 23 jaar uit 
gemeente Breda en Baarle Nassau. Ook brengt het CJG ouders 
en jeugd met elkaar in contact. Door samen ervaringen uit te 
wisselen ervaren zij dat zij er niet alleen voor staan.  
 
Waarvoor voor kunt bij mij terecht? 
Als u vragen heeft over opvoeden dan kunt u bij mij terecht. 
Bijvoorbeeld als uw kind angstig is en niet kan slapen, last heeft 
van de scheiding  of als uw kind wordt gepest. Ik kan u dan 
adviseren hoe u hier mee om kunt gaan.  Door er met elkaar 
over te praten kunnen we voorkomen dat kleine vragen, grote 
problemen worden.  
Ik werk nauw samen met de intern begeleider van de school. 
Samen met de docenten kijk ik mee hoe de leerlingen van 
school zich ontwikkelen en of ze lekker in hun vel zitten. 
Wanneer kinderen hier op school problemen hebben kan ik 
samen met de leerkracht en ouder meedenken hoe hiermee om 
te gaan.  
Als er (tijdelijk) meer ondersteuning nodig is voor uw kind of u 
als ouder, kan ik een CJG-coach inschakelen.  Deze  kan een 
aantal gesprekken hebben met u en / of met uw kind(eren). 
Mocht er meer gespecialiseerde hulp nodig zijn, dan kunnen de 
coach of ik u hierover adviseren. 
 
 
 

mailto:jeugdengezin@ggdwestbrabant.nl
http://www.ggdwestbrabant.nl/


Welzijn van het kind voorop 
Als school CJG-er werk ik nauw samen met de school, maar ik 
ben niet in dienst van de school. Ik ben een onafhankelijke en 
neutrale gesprekspartner. De ontwikkeling en het welzijn van uw 
kind staan voorop. 
 
Als u vragen heeft kunt u mij bereiken via 
peter.dekkers@cjgbreda.nl 

Meer informatie over het CJG kunt u vinden op www.cjgbreda.nl. 
 


