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Beste ouders,

Hierbij ontvangt u het informatieboekje en de kalender voor het komend schooljaar.
Hierin vindt u alle belangrijke informatie die u dit schooljaar nodig heeft.
Het informatieboekje is een bijlage van de schoolgids, die u terug kunt vinden op onze site.

Meer informatie kunt u vinden in:
-Op de website; www.delindenboom.nl
-In de centrale schoolgids van Zaan Primair, die u ook kunt downloaden via de website.
In dit informatieboekje staat alleen de praktische informatie betreffende dit schooljaar.
Achterin het informatieboekje staat de kalender.

Wij wensen iedereen een goed schooljaar toe.
Met vriendelijke groet,
Het team van
Obs De Lindenboom
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Zakelijke gegevens:
Obs De Lindenboom
Raadhuisstraat 57
1541 JB Koog aan de Zaan
Tel.nr. 075 – 6350131
E-mail: info@delindenboom.nl
Directie: Joyce Ooms
Bestuur:
Stichting Zaan Primair
Ds M.L. Kingweg 206
1504 DG Zaandam
Tel.nr. 075 – 6504888

Het team/ groepsindeling
Groep 1/2

maandag
Tineke
Oudhaarlem

dinsdag
Tineke
Oudhaarlem

woensdag
donderdag
vrijdag
Paula v.d. Valk
Paula v.d. Valk
Paula v.d. Valk

Taalklas 2/3

Ilona van Vliet

Ilona van Vliet

Cintha Willemsen

Cintha Willemse

Groep 3/4

Elke Overwater

Elke Overwater

Elke Overwater

Elke Overwater/

Cintha Willemse

Groep 5/7

Lemina Hospers/

Jedidja v.d. Geer

Jose Tange/
Renate Frost

Jose Tange/
Renate Frost

Lemina Hospers
Jedidja v.d. Geer
JoseTange/
Renate Frost

Lemina Hospers

Groep 6*

Lemina Hospers/
Jedidja v.d. Geer
Jose Tange/
Renate Frost

Groep 8

Andrea Schippers

Andrea Schippers

Yvonne Eeltink

Andrea Schippers

Andrea Schippers

Jose Tange/
Renate Frost

*Er staan twee namen, één van deze leerkrachten aanwezig zijn om de groep te begeleiden.
Yvonne Eeltink
Ilona van Vliet
Elly de Haan
Diana Kroonenburg
Greet Morsch
Paulien van den Helder
Theo Hagen
Thomas Alphenaar
Joyce Ooms

Zorgcoördinator, aanwezig op dinsdag en donderdag
Zorgcoördinator, aanwezig op woensdag
Onderwijsassistent, aanwezig op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag
Onderwijsassistent, aanwezig op woensdag, donderdag en vrijdag
Conciërge, aanwezig op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 7.45 tot 12.45 uur
Administratie, aanwezig op dinsdag en woensdag van 8.00 tot 12.00 uur
ICT-coördinator, aanwezig om de week op woensdag.
Leerkracht bewegingsonderwijs, aanwezig op maandag en vrijdag
Directeur

Schooltijden
Maandag:
Dinsdag:
Woensdag:
Donderdag:
Vrijdag:

8.30 uur – 14.00 uur
8.30 uur – 14.00 uur
8.30 uur – 14.00 uur
8.30 uur – 14.00 uur
8.30 uur – 14.00 uur
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De leerlingen lunchen met de leerkracht op school.
Op maandag, woensdag en vrijdag zijn de fruitdagen, dan mag uw kind(eren) voor in de kleine pauze alleen fruit
of groente meenemen.
Dit jaar krijgen alle leerlingen een bidon, op deze manier willen wij het water drinken stimuleren.
U hoeft geen drinken mee naar school te geven.
Wij vragen u dringend om ervoor te zorgen dat uw kind op tijd op school aanwezig is.
Om 8.20 uur gaat de deur open en om 8.30 start de les. Dan moeten de kinderen in de klas aanwezig zijn en
gaat de leerkracht beginnen.
Om goed de dag te kunnen starten, vragen wij aan de ouders van de groepen 3 t/m 8 (groep 3 na de
herfstvakantie) om uw kind(eren), bij de kapstokken gedag te zeggen.
De leerkracht staat bij de deur en kan uw kind verwelkomen.
De ouders van de groepen 1 en 2 kunnen de kinderen nog wel in de klas brengen. Wij vragen u om met uw kind
een activiteit te doen en geen “drempelgesprekken” te voeren.
Op deze wijze kunnen de leerkrachten klaar staan voor uw kind(eren).

Schoolvakanties 2019/2020
Herfst
za 19 oktober t/m zo 27 oktober 2019
Kerst
za 21 december 2019 t/m zo 5 januari 2020
Voorjaar
za 15 februari t/m zo 23 februari 2020
Pasen
ma 13 april 2020
Meivakantie za 25 apr 2020 t/m zo 10 mei 2020
Hemelvaart do 21 en vr 22 mei 2020
Pinksteren
ma 1 juni 2020
Zomer
za 4 jul 2020 t/m zo 16 aug 2020
Let op:
Op 7 oktober 2019 zijn de leerlingen vrij in verband met een gezamenlijke studiedag van het personeel.
Goede Vrijdag 10 april is een lesdag.
De studiedagen en andere vrije dagen, vindt u terug in de jaarkalender.

Gymrooster
Maandag
08:30 - 09:15
09:15 – 10.00
10:15 – 11:00
11:00 – 11:45
12:15 – 13:00
13:00 – 14:00

Vrijdag
groep 1/2
groep 2/3
groep 4
groep 5
groep 6
groep 7/8

08:30 – 09:15
09:15 – 10:00
10:15 – 11:00
11:00 – 11:45

groep 7/8
groep 6
groep 5
groep 3/4

I.v.m. de hygiëne moeten de kinderen gymkleding en gymschoenen dragen
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Verlof
Voor alle kinderen vanaf vijf jaar zijn we gebonden aan een aantal regels die zijn vastgelegd in de wet.
Er bereiken ons toch regelmatig verzoeken om aan kinderen extra verlof te verlenen.
De gronden waarop wij verlof kunnen verlenen zijn;
-Huwelijk van een gezinslid
-Ernstige ziekte van naaste familieleden
-Overlijden van familieleden
-Verhuizing van ouders/ verzorgers
-Vakantie buiten de normale schoolvakanties, indien het aantoonbaar is dat het binnen de
normale vakanties niet mogelijk is. (bijv. door een werkgeversverklaring).
Extra verlof dient u ruim van tevoren aan te vragen bij de directie.
Er mag geen extra verlof worden gegeven voor het bezoeken aan het land van herkomst.
In de periode voor – en na een vakantie zal geen extra verlof gegeven worden.
Als kinderen zonder verlof verzuimen, zijn wij verplicht dit aan de leerplichtambtenaar te melden.
Meer informatie hierover vindt u in de centrale schoolgids.

Is uw kind ziek:
Als uw kind ziek is en niet naar school kan komen, wilt u dan voor schooltijd, vanaf 7.45 uur,
naar school bellen om uw kind ziek te melden.
Als uw kind niet afgemeld is, bellen wij om te informeren waarom uw kind niet op school is.
Probeert u bezoeken aan de tandarts of dokter, zoveel mogelijk buiten de schooltijden te plannen, zodat uw kind
zo weinig mogelijk van de lessen mist.

Geef wijzigingen regelmatig door.
Wij verzoeken u vriendelijk maar dringend om wijzigingen aan de groepsleerkracht of aan de administratie door
te geven. Gedacht wordt aan:
- Adres
- Telefoonnummer (en mobiel telefoonnummer)
- Huisarts
- Enz.
Als u onder schooltijd, niet bereikbaar bent, wilt u ons dan een telefoonnummer voor noodgevallen doorgeven?

Medezeggenschapsraad en ouderraad
De medezeggenschapsraad:
De medezeggenschapsraad geeft adviezen en neemt besluiten over onderwerpen die met het beleid van onze
school te maken hebben.
De MR bestaat uit de volgende leden.
Personeelsgeleding: Ilona van Vliet
Cintha Willemse
Oudergeleding:

Hans Florijn
Wendy de Wit
De notulen van de MR-vergadering kunt u op de site terugvinden.
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De ouderraad;
De ouderraad bereidt verschillende festiviteiten, feesten en andere activiteiten voor en ondersteunt het team
tijdens de festiviteiten, feesten en andere activiteiten.
De OR bestaat uit de volgende leden:
Voorzitter: Aafje van de Hulsbeek
Penningmeester: Wendy de Wit
Danielle de Witte-Veen
Irina Bogdanova
Jacqueline Castricum
Saskia van Santen
Susanne Verhoef
Pleunie Florijn

Ouderbijdrage
De bekostiging van feesten en activiteiten als excursies en projecten kunnen niet vanuit het gewone
schoolbudget betaald worden. Wij vragen van de ouders een bijdrage t.b.v. het ouderfonds waaruit diverse
activiteiten bekostigd kunnen worden. De hoogte van de ouderbijdrage en de bestemming wordt vastgelegd
door de ouderraad.
Wij gebruiken uw bijdrage voor (december) feesten, excursies, creatieve- en sportactiviteiten, prijzen, afscheid
van groep 8 en nog veel andere zaken die niet door het Ministerie van Onderwijs worden vergoed. Zonder uw
bijdrage is het niet mogelijk om deze extra activiteiten voor uw kind uit te voeren. Het bedrag wordt jaarlijks
tijdens de vergadering van de MR vastgesteld. De hoogte van de bijdrage in schooljaar 2019-2020 is €27,50.
Uw bijdrage kunt u overmaken op rekeningnummer NL45 RABO 0101833822 t.n.v. Stichting Ouderraad OBS De
Lindenboom o.v.v. ouderbijdrage, de naam van uw kind, groep en locatie.
Contant betalen (al dan niet in gedeelten) bij de directie van de school behoort ook tot de mogelijkheid.

Buitenschoolse opvang
Obs De Lindenboom werkt samen met Freekids.
FreeKids op OBS De Lindenboom.
Freekids biedt een gezellige en actieve buitenschoolse opvang binnen de muren van de school. Tijdens de opvang
worden er allerlei leuke dingen gedaan. Bij FreeKids zijn de kinderen vrij. En dus valt er altijd te kiezen. Bij
FreeKids haal je het maximale uit jezelf waarbij ieders talent meetelt.
FreeKids biedt leuke en professionele medewerkers die nauw betrokken zijn bij de school. We bieden elke dag
naschoolse opvang tot 18.30. Ook tijdens vakanties, studie- en margedagen. Op maandag, dinsdag en donderdag
van 07:00 - 08:30 uur zijn wij aanwezig voor de voorschoolse opvang.
Een veilige omgeving, professionele medewerkers, een goede en nauwe samenwerking met de school en allerlei
leuke activiteiten. Dat is FreeKids op OBS De Lindenboom!
Voor meer informatie kunt u terecht in ons BSO lokaal, www.freekids.nl, mailen naar info@freekids.nl, of u kunt
ons telefonisch bereiken op 088 – 1919190.
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Website, schoolpraatapp & foto’s
Onze school heeft een eigen website en de schoolpraatapp.
Deze wordt regelmatig bijgehouden. Het adres is: www.delindenboom.nl
De website van onze centrale organisatie is: www.zaanprimair.nl.
Ouders die bezwaar hebben tegen plaatsing van foto’s waarop hun kind(eren) staan, kunnen dit kenbaar maken
bij de schoolleiding. Dit geld ook voor het maken van foto’s voor andere doeleinden, bijv. een krantenartikel,
schoolgids, informatieboekje, presentaties e.d.

Afspraken:
Om de rust en veiligheid in school te handhaven, hebben wij een aantal schoolafspraken gemaakt.
Als school hebben wij drie waardes die voor ons van groot belang zijn; respect veiligheid en plezier.
In dit kader hanteren we vier regels die door de hele school geldend zijn:
- Ik ben rustig in school.
- We houden de deur voor elkaar open.
- Klein gaat voor groot
- Ik houd het netjes in school.
- Wij zijn aardig voor elkaar.
Verder zijn natuurlijk de volgende regels nog steeds van toepassing:
- We spreken elkaar netjes aan en gaan met respect met elkaar om.
- We spelen buiten met ballen, skateboards e.d.
- Ter voorkoming van zoekraken, worden mobieltjes aan het begin van de dag bij de leerkracht
ingeleverd en krijgen de leerlingen als ze naar huis gaan, hun mobiel terug.
- Op het schoolplein wordt niet gefietst, fietsen worden in de rekken geplaatst.
We bespreken deze afspraken in de klas. Wij zouden het zeer op prijs stellen als u dit thuis ook nog eens wilt doen

Tenslotte:
Met elkaar gaan we er weer een fijn schooljaar van maken.
Op de kalender staat de planning van schooljaar 2019 – 2020
Nieuw in de planning zijn de koffiemomenten.
Tijdens dit koffiemoment, waarbij ook de directeur aanwezig is, kunnen we onder het genot van een kopje koffie
bijpraten en informatie uitwisselen.
Mocht er een wijziging in de kalender optreden, dan stellen wij u daarvan op de hoogte.
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Kalender schooljaar 2019 – 2020
Augustus
26 aug.

Start schooljaar

September
4 sept.
9 sept.
9 sept,
10 sept.
10 sept. t/m 4 okt.
10 sept.
18 sept.
19 sept.
25 sept. t/m 4 okt.

Ondersteuningsteam
Ouderraad
Studiedag, leerlingen vrij
Biebbus
Startgesprekken
Schoolreisje groep 1 t/m 4
Informatiemarkt
Schoolfotograaf
Kinderpostzegels

Oktober
1 okt.
2 okt.
7 okt.
8 okt.
14 okt.
18 okt.
21 t/m 25 okt.
30 okt,

MR
Start Kinderboekenweek
Ontmoetingsdag Zaan Primair, leerlingen vrij
Biebbus
Koffiemoment
Afsluiting Kinderboekenweek
Herfstvakantie
Ondersteuningsteam

November
4 nov.
4 nov.
5 nov.
11 nov.
12 nov.
12,13 en 19 nov.
21 november
26 nov.
27 nov.

Ouderraad
Koffiemoment
Nijvere Neeltje groep 1/2
Sint-Maarten
Biebbus
NSCCT
Sint en het verdwenen kruid groep ¾
Medezeggenschapsraad
Opendag Zaan Primair

December
2 dec.
5 dec.
6 dec.
10 dec.
11 dec.
18 dec.
23 dec. t/m 5 jan.

Koffiemoment
Sinterklaas
Studiedag leerlingen vrij
Biebbus
Ondersteuningsteam
Kerstmaaltijd
Kerstvakantie
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Januari
Januari.
6 jan.
20 jan.
21 jan.
27 jan.

Cito afname
Koffiemoment
Ouderraad
Biebbus
Apollo groep 6

Februari
3 febr.
4 febr.
10 febr.
13 febr.
14 febr.
17 febr. t/m 21 febr.
24 t/m/ 6 maart
25 febr.
26 febr.

Koffiemoment
Medezeggenschapsraad
Studiedag, leerlingen vrij.
De Zaanstreek maakt het. Groep 5/7
Rapporten
Voorjaarsvakantie
Oudergesprekken
Biebbus
Ouderraad

Maart
2 maart
4 maart
9 maart
11 maart
16 maart
23 maart
24 maart

Koffiemoment
Halve finale rekenbattle
Ouderraad
Studiedag, leerlingen vrij.
Het boompje groep 3/4
Samen leven in Zaanstad groep 8
Biebbus

April
6 april
6 april t/m 10 april
7 april
13 april
14 april
15 april
17 april
21 april
22 april
27 april t/m 10 mei
28 april

Koffiemoment
Cultuur en techniekweek & Petz
Anne, 10 jaar, wil graag opgehaald worden. Groep 5/7
2e paasdag
Medezeggenschapsraad
Ondersteuningsteam
Koningsspelen
Biebbus
De brieven van Maartje groep 6
Paas – en meivakantie
De brugklas groep 8

Mei
11 mei
21/22 mei
28 mei

Koffiemoment
Hemelvaartsdag
Brugklas gr.8
10

28 mei

Ouderraad

Juni
Juni
8 juni
1 juni
2 t/m 5 juni
8 t/m 11 juni
15 juni
16 juni
17 juni
23 juni
26 juni
30 juni

Cito afname
Koffiemoment
2e Pinksterdag
Kampweek
Avondvierdaagse
Studiedag leerlingen vrij
Medezeggenschapsraad
POVO-wenochtend
Meester – en juffendag
Landenfestival
Biebbus

Juli
1 juli
3 juli
6 juli

Musical groep 8
Calamiteitendag (mogelijkheid andere onverwachte vrije dag te compenseren)
Start zomervakantie
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