
PRAKTISCHE INFORMATIE BS HEIDEPOORT 

 
Tel.nr. school  : 0114-311719 
Email school  : heidepoort@ogperspecto.nl 
Website school  : www.bs-heidepoort.nl 
 
Inzet leerkrachten in de groepen 

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

maandag juf Anneriet juf Ingeborg meester Philip 

dinsdag juf Anneriet Juf Ingeborg meester Philip 

woensdag juf Ingeborg juf Annique meester Philip 

donderdag juf Anneriet juf Annique meester Philip 

vrijdag juf Anneriet juf Annique meester Philip 

 
Schooltijden 

 begin eind  begin eind 

maandag 8.30 u 11.45 u 12.45 u 15.00 u 

dinsdag 8.30 u 11.45 u 12.45 u 15.00 u 

woensdag 8.30 u 12.00 u   

donderdag 8.30 u 11.45 u 12.45 u 15.00 u 

vrijdag 8.30 u 11.45 u 12.45 u 14.30 u 

 
Gymlessen 

groep 1/2 dinsdagochtend  

groep 3 t/m 8 dinsdagochtend donderdagochtend 

 
Vakanties en vrije dagen 

 van t/m 

Zomervakantie 2018 6  jul. 17 aug. 

Perspectodag; studiedag; kinderen vrij 3 okt.  

Herfstvakantie  15 okt. 19 okt. 

Vrije dag kermis 29 okt.  

Vrijdag voor kerstvakantie 21 dec.  

Kerstvakantie  24 dec. 4 jan. 

Voorjaarsvakantie  4 mrt. 8 mrt. 

Studiemiddag 18 apr.  

Pasen en Meivakantie 19 apr. 3 mei 

Vrije dag na schoolreis 17 mei  

Hemelvaart + extra dag 30 mei 31 mei 

Pinksterweekend 10 juni  

Studiedag 21 juni  

Zomervakantie 2018 5 jul. 16 aug. 

          
Activiteiten voor leerlingen (l) en/of ouder (o) 

o Informatieavond 25 sept. ‘s avonds 

o/l Kledinginzamelactie 24 okt. ’s ochtends en ’s middags 

o Ouderkwartieren 26 en 27 nov. ‘s avonds 

l Sinterklaasviering 30 nov. ’s ochtends en ’s middags  

o / l Carnavalsviering 1 mrt. ‘s middags 

o Ouderkwartieren 18 en 19 mrt. ‘s avonds 

l Paasviering  18 apr. ‘s ochtends 

l Koningsspelen 12 apr. ’s ochtends en ’s middags 

l Schoolreis 16 mei ’s ochtends en ‘s middags 

o / l Muziekavond 25 mei ‘s avonds 

o Ouderkwartieren 24 en 25 jun. ‘s avonds 

o / l Musicalavond 2 jul. (onder voorbehoud) ‘s avonds 

    
 
 
 



Vrijwillige ouderbijdrage 
Onze school vraagt, net als veel andere scholen, wel een financiële bijdrage voor extra activiteiten die niet tot het gewone 
lesprogramma behoren, zoals de schoolreis en het schoolkamp, aanvullend lesmateriaal, excursies, het sinterklaasfeest en 
allerlei andere activiteiten. De ouderbijdrage hiervoor is vrijwillig. De hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage wordt elk jaar 
vastgesteld in een openbaar toegankelijke vergadering van de medezeggenschapsraad. Daarbij is de instemming van de 
oudergeleding vereist. Voor het schooljaar 2018-2019 is de vrijwillige ouderbijdrage vastgesteld op een bedrag van € 20,=. Voor 
de schoolreis wordt dit jaar een vrijwillige ouderbijdrage gevraagd van ongeveer € 30,=. Dit is voor de leerlingen in de groepen 1 
t/m 7.  
 
Informatie voor ouders/verzorgers 
De school streeft er naar de ouders zo goed mogelijk te informeren over de ontwikkelingen binnen de school. Wij doen dit dmv 
onze website www.bs-heidepoort.nl , onze schoolgids (bij aanvang schooljaar wordt deze gids per e-mail naar alle ouders 
gestuurd, en ook beschikbaar op onze website), een maandelijkse nieuwsbrief, en de facebook-pagina. 
 
Toezicht op het schoolplein 
Het schoolplein is alleen tijdens schooldagen geopend. Het schoolplein is onderverdeeld in het kleine en het grote plein. Voordat 
de school begint, zowel aan het begin van de ochtend als aan het begin van de middag, moeten alle leerlingen (groep 1 t/m 
groep 8) wachten op het grote plein tot het fluitsignaal. Tijdens het speelkwartier spelen de kinderen van de groepen 1/2/3 op 
het kleine plein, groep 4/5/6/7/8 speelt op het grote plein. Op beide pleinen wordt dan door beide leerkrachten gesurveilleerd. 
De toegangshekken van het schoolplein gaan 's morgens om 8.15 u open. De surveillerende leerkracht zorgt hiervoor. Tijdens de 
middagpauze gaat het hek van het schoolplein dicht; om 12.30 u. wordt het weer geopend door de surveillerende leerkracht. Na 
schooltijd gaan, zodra de laatste leerling vertrokken is, de toegangshekken weer dicht. 
 
Overblijven 
Onder toezicht van één of twee overblijfmedewerkers wordt er in de middagpauze gegeten  in de gemeenschapsruimte. 
Na het eten kunnen de kinderen zich ontspannen. Dit gebeurt bij voorkeur buiten, maar als het weer daartoe aanleiding geeft, 
blijven ze binnen. De overblijfmedewerkers houden hierbij toezicht tot een van de leerkrachten om 12.30 uur aan zijn/haar 
surveillancebeurt begint. 
Een abonnement voor de vaste overblijvers kost €  110,00. Indien een kind in de loop van het schooljaar aangemeld wordt en 
vast overblijft, wordt een evenredig deel van het bedrag, uitgaande van 40 schoolweken, gerekend. Het is ook mogelijk, dat uw 
kind incidenteel overblijft. Hiervoor zijn strippenkaarten te koop. Per strippenkaart (= 10x overblijven) moet dan € 18,00 contant 
worden betaald. Ook is het mogelijk per keer contant te betalen. Hiervoor  geldt een tarief van € 2,50  per keer. 
 
Specifieke verzoekjes en afspraken voor de kleuters 
Bij slecht weer 
Indien bij slecht weer uw kleuter naar school komt met rubberen regenlaarsjes; wilt u dan tevens andere schoenen meegeven?  
Fruithapjes 
De kleuters eten 's ochtends gezamenlijk fruit van 10.00 tot 10.15 uur. Wij verzoeken ouders zo vriendelijk te zijn om hun kind 
niet meer dan 2 dingen mee te geven, daar het fruit eten anders te lange tijd in beslag gaat nemen. In verband met gezonde 
voeding en gezond gedrag, willen wij op deze manier het fruit eten stimuleren. Wij verzoeken de ouders om geen snoep/koek of 
frisdrank e.d. mee te geven. Graag de naam van uw kind vermelden op het fruit of fruitpotje. 
Kleuters op het plein voor aanvang van de lessen 
Zowel 's morgens na 8.15 uur en  's middags na 12.30 uur verzoeken wij u uw kleuter (en kinderen van groep 3) i.v.m. het 
toezicht op het grote plein te brengen. 
Binnen komen in de klas 
Wij verzoeken u vriendelijk om na het fluitsignaal op het schoolplein (ten teken dat we willen starten met de lessen) aan de 
buitendeur van de klas afscheid te nemen van uw kind en niet nog eens daarna voor het raam te zwaaien.  
Gymschoentjes kleuters 
Wanneer de kleuters gymmen is het alleen van belang dat ze goed passende gymschoentjes hebben. Deze gymschoenen blijven 
in ’t Heike. Ze hoeven geen aparte gymkleding mee te nemen.  
 
Website www.bs-heidepoort.nl  
Uitgebreide informatie over onze school vindt u op onze website. De schoolgids voor het schooljaar 2018-2019 kunt u daar  
downloaden. Verder vindt u daar informatie over o.a. de schooltijden, vakanties, ouderraad en medezeggenschapsraad en de 
peuterspeelzaal.  

http://www.bs-heidepoort.nl/

