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Voorwoord 
 

Beste ouders,  
In dit Jaarboekje vindt u alle praktische informatie voor schooljaar 2022-2023. Achterin dit 
boekje vindt u een jaarkalender die u op kunt hangen. De kalender wordt ook maandelijks 
weergegeven in het digitale Adalbertusjournaal wat wekelijks verschijnt. Deze wordt digitaal 
naar alle ouders gestuurd. Eventuele wijzigingen worden hierin vermeld. Uiteraard zullen we 
die tot een minimum trachten te beperken. Via de Parro app is de actuele agenda ook te 
vinden. 
 
Mocht u nog vragen hebben, schroom dan niet contact met ons op te nemen.  
 
Namens het team van de Sint Adalbertusschool, 
 
Frederieke Slikker  
Frederieke.Slikker@twijs.nl  
Interim-directeur Sint Adalbertusschool  
 
Melissa Leeuwe 
Melissa.leeuwe@twijs.nl  
Adjunct-directeur Sint Adalbertusschool 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

mailto:Frederieke.Slikker@twijs.nl
mailto:Melissa.leeuwe@twijs.nl


   
 

jaarboekje – Sint Adalbertusschool – schooljaar 2022/2023 – blz. 3  

Inhoudsopgave 
Voorwoord .................................................................................................................................................... 2 

Inhoudsopgave ............................................................................................................................................. 3 

 ...................................................................................................................................................................... 3 

Informatie ..................................................................................................................................................... 4 

De schooltijden ......................................................................................................................................... 4 

Tienuurtje en lunch................................................................................................................................... 4 

Traktatie bij verjaardag ............................................................................................................................. 4 

Ouderbijdrage en kampgeld groep 8 ........................................................................................................ 4 

Leerplicht, verlof en verzuim .................................................................................................................... 5 

Vakantieschema kinderen schooljaar 2022-2023 ........................................................................................ 7 

Bewegingsonderwijs ..................................................................................................................................... 8 

Kinderopvang en Buitenschoolse Opvang .................................................................................................... 9 

 .................................................................................................................................................................. 9 

Namen en mailadressen ............................................................................................................................. 11 

Team van de Sint Adalbertusschool ....................................................................................................... 11 

De verdeling van de leerkrachten over de groepen ............................................................................... 12 

Leden Oudercommissie (OC) .................................................................................................................. 12 

Leden Medezeggenschapsraad .............................................................................................................. 12 

Schoolbestuur ......................................................................................................................................... 12 

Overige informatie ...................................................................................................................................... 13 

Inspectie van het onderwijs.................................................................................................................... 13 

Jeugdgezondheidszorg Kennemerland ................................................................................................... 13 

Onderwijsloket Samenwerkingsverband Zuid-Kennemerland ............................................................... 13 

Leerplicht Haarlemmermeer .................................................................................................................. 13 

Centrum voor Jeugd en gezin (CJG) ........................................................................................................ 14 

Kalender 2022-2023 ................................................................................................................................... 15 

 

  



   
 

jaarboekje – Sint Adalbertusschool – schooljaar 2022/2023 – blz. 4  

Informatie 
  

De schooltijden 
 
Groepen 1 t/m 3: 
Continurooster ma, di en do: 08.30 – 14.45 uur  wo. tot 12:30 en vr. tot 12.00 uur 
 
Groep 4: 
Continurooster ma, di, do en vr: 08.30 – 14.45 uur   woensdag tot 12:30 uur 

 
Groepen 5 t/m 8: 
Continurooster ma, di, do en vr: 08.30 – 14.45 uur   woensdag tot 12.30 uur 
   
 
Tien minuten voor schooltijd gaan de deuren van de school open. Elke groep gaat via de eigen 
ingang naar binnen. De ouders van de groepen 1 t/m 3 mogen via een schema één keer per week 
mee naar binnen lopen. Dit schema verandert na elke vakantie. De kinderen van de groepen 4 
t/m 8 lopen zelfstandig het schoolplein op en af. Ouders gaan niet mee naar binnen in de 
ochtend. 
 
Om 8.30 uur begint de les en horen de kinderen in de klas te zijn. 

- Groep 1/2 gaat via de kleuteringang (bij het kleuterplein). 
- Groep 2/3, 3 en 4 via de ‘de kleine trap’ (tegenover pingpongtafel).  
- Groep 5, 6, en 7 lopen via de hoofdingang en zij gebruiken die twee trappen.  
- Groep 8 gaat via de hoofdingang naar het lokaal in de voormalig teamkamer. 

 
Bij het naar huis gaan loopt elke leerkracht met de groep mee naar buiten. De ouders van 
de groepen 1 t/m 3 staan op het schoolplein bij de zandbak/ fietsenstalling. De groepen 4 t/m 8 
gaan zelf via één van de hekken naar huis.  
 

Tienuurtje en lunch 
Elke dag hebben de kinderen een tienuurtje van fruit/groente en drinken nodig. Op de lange dagen 
lunchen de kinderen op school. Wij promoten een gezonde lunch en bevelen het aan om geen snoep 
mee te geven tijdens de lunch. 
 

Traktatie bij verjaardag 
Als uw kind jarig is, mag hij/zij natuurlijk trakteren! Iets lekkers mag uiteraard, omdat het een feestje is. 
Wij stellen het zeer op prijs als het geen lolly, kauwgom of cadeautje is.  
  
Ouderbijdrage en kampgeld groep 8 
De hoogte van de ouderbijdrage wordt jaarlijks door de oudercommissie (OC) vastgesteld. Het gaat hierbij 
om een vrijwillige bijdrage. Ondanks het feit dat de ouderbijdrage vrijwillig is, verzoeken wij u vriendelijk 
de bijdrage wel te betalen. Hier wordt o.a. het schoolfeest voor de kleuters van betaald en de 
schoolreisjes voor de groepen 3 t/m 7. Daarnaast nog diverse excursies en feesten. De bijdrage bedraagt 
dit schooljaar voor de groepen 1 t/m 8 € 52,50 per kind.  De kosten voor het schoolkamp in groep 8 zijn € 
110,00. ( onder voorbehoud) 
 
Ouders die niet in de gelegenheid zijn om de ouderbijdrage te betalen, kunnen hierover in gesprek met 
de directeur. Bij de gemeente Haarlemmermeer is het mogelijk om een tegemoetkoming te vragen 
waarvan de ouderbijdrage of andere schoolkosten betaald kunnen worden. Ook is het mogelijk om een 
tegemoetkoming aan te vragen, zodat uw kind buiten schooltijden deel kan nemen aan sporten of aan 
culturele activiteiten. Voor meer informatie: https://haarlemmermeergemeente.nl/kindpakket 

  

https://haarlemmermeergemeente.nl/kindpakket
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Leerplicht, verlof en verzuim 
 
Verlofformulier 

U kunt het verlofformulier vinden in de folderbak bij het kantoor van de administratie. Ook kunt u een 
mail sturen naar de administratie (administratie@sintadalbertusschool.nl). 
 
Leerplicht 
Nederland heeft een Leerplichtwet. Iedereen tussen de 5 en 18 jaar moet naar school. In sommige 
gevallen gelden andere regels. Dan kunt u verlof of vrijstelling aanvragen.  
Verzuim is alleen toegestaan met een geldige reden zoals ziekte van het kind of doktersbezoek. In een 
aantal bijzondere gevallen is extra verlof mogelijk. Hieronder een overzicht. 
 
Verlof voor religieuze feestdagen 
Wanneer een kind “plichten moet vervullen die voortvloeien uit religie of levensovertuiging” kan hiervoor 
verlof worden verleend onder de volgende voorwaarden: 

• Per religieus feest kan max. 1 vrije dag worden verstrekt door de directeur van de 
school. 

• Een aanvraag van extra vrije dagen om een religieus feest in het thuisland te vieren kan 
door de directeur niet worden gehonoreerd; vrije dagen worden alleen verstrekt voor 
de religieuze feestdag zelf. 

• De afwezigheid van een kind/jongere vanwege een religieuze feestdag wordt ten minste 
twee dagen van tevoren door één van de ouders schriftelijk aan de directeur van de 
school gemeld. 

 
Verlof voor extra vakantie 
Op vakantie tijdens schooltijd is in principe onmogelijk. Een uitzondering kan gemaakt worden wanneer 
een kind gedurende geen enkele schoolvakantie twee weken gezinsvakantie kan genieten vanwege de 
“specifieke aard van het beroep” van één van de ouders. In dat geval kan bij de directeur van de school 
schriftelijk verlof worden aangevraagd voor extra vakantie. De directeur kan in deze gevallen éénmaal per 
jaar voor ten hoogste tien schooldagen verlof verlenen. Het moet dan gaan om de enige gezinsvakantie 
in dat jaar.  
 
NB: alleen een werkgeversverklaring is geen geldige reden voor het verlenen van verlof voor extra 
vakantie. Er mag geen verlof worden verleend op grond van organisatorische problemen bij de werkgever.  
Het moet gaan om “onoverkomelijke bedrijfseconomische bezwaren”. 
 
Verlof kan alleen verleend worden onder de volgende voorwaarden: 

• De verlofperiode mag niet vallen in de eerste twee weken van het schooljaar 

• De aanvraag voor extra verlof moet ten minste acht weken van tevoren worden 
ingediend bij de directeur van de school. Dit heeft te maken met een eventuele 
bezwaarperiode.  

• De verlofperiode mag niet meer dan tien schooldagen beslaan. Voor een periode van 
meer dan tien schooldagen mag wettelijk gezien geen toestemming worden verleend.  

 
Verlof wegens gewichtige omstandigheden 
Bij gewichtige omstandigheden gaat het volgens de wet om “buiten de wil van ouders en kind gelegen 
situaties”. Voor deze omstandigheden kan verlof worden aangevraagd. Te denken valt aan: 

• Verhuizing van het gezin 

• Bijwonen van een huwelijk van bloed-of aanverwanten tot en met de 3e graad 
• Ernstige ziekte van bloed-of aanverwanten tot en met de 4e graad 

• Overlijden en begrafenis van bloed-of aanverwanten 
 

Onder gewichtige omstandigheden vallen niet: 

• Familiebezoek in het buitenland 

• Vakantie in een goedkope periode of in verband met een speciale aanbieding, het 
winnen van een prijs of het anderszins aanbieden van een vakantie door derden 
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• Vakantie onder schooltijd vanwege gebrek aan andere boekingsmogelijkheden 

• Eerder vertrek of latere terugkeer van vakantie vanwege de verkeersdrukte 
 

Beide soorten verlof kan alleen verleend worden onder de volgende voorwaarden: 

• Voordat u verlof aanvraagt dient u een gesprek met de directeur te voeren waarin u 
mondeling een toelichting geeft op uw aanvraag. De directeur geeft in dit gesprek direct 
aan of u in aanmerking komt voor extra verlof. Het gesprek kunt u aanvragen door een 
mail te sturen naar melissa.leeuwe@twijs.nl. 

 

• Als u in aanmerking komt voor de verlofaanvraag krijgt u een aanvraagformulier mee 
wat u invult en persoonlijk afgeeft aan de directeur of bij de administratie. 

• De aanvraag voor extra verlof moet, indien mogelijk, ten minste acht weken van 
tevoren, maar in ieder geval zo spoedig mogelijk, worden ingediend bij de directeur van 
de school. Dit heeft te maken met een eventuele bezwaarperiode.  

• De directeur van de school beslist over aanvragen voor een verlofperiode tot en met 
tien schooldagen. Voor een periode van meer dan tien schooldagen moet een aanvraag 
voor extra verlof worden ingediend bij de leerplichtambtenaar. 

• De directeur is gebonden aan de wettelijke regels voor vakantieverlof en legt hierover 
verantwoording af bij de onderwijsinspectie en de afdeling leerplicht van de gemeente. 
De directeur is verplicht om bij (vermoeden van) ongeoorloofd verzuim, een melding te 
doen bij de leerplichtambtenaar. Dit geldt ook voor ziekmeldingen rond de vakanties. 

 
Bezwaarprocedure 
Wanneer een aanvraag voor verlof wordt afgewezen en ouders zijn het met deze beslissing niet eens, 
dan kunnen zij hiertegen bezwaar maken. Dit kan door een bezwaarschrift op te stellen dat wordt 
ingediend bij de persoon die het besluit genomen heeft. Hierin moeten minimaal de volgende gegevens 
zijn opgenomen: naam en adres van de belanghebbende, datum, omschrijving van het genomen besluit, 
argumenten waarom ouders het niet eens zijn met het besluit, handtekening van de belanghebbende. 
Gelijktijdig met het bezwaar kan een aanvraag voor een voorlopige voorziening worden ingediend. Dat 
kunt u doen bij de rechtbank 
 
Geen toestemming, toch weg? 
Wanneer een ouder geen toestemming heeft voor extra verlof voor zijn/haar kinderen en de kinderen 
toch van school houdt, dan is de directeur van de school verplicht dit te melden bij de leerplichtambtenaar 
van de woongemeente. De leerplichtambtenaar zal de ouder(s) in dat geval oproepen en kan ertoe 
besluiten proces-verbaal op te maken. 
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Vakantieschema kinderen schooljaar 2022-2023 
 

Herfstvakantie za. 15-10-2022 t/m zo. 23-10-2022 
Kerstvakantie za. 24-12-2022 t/m zo. 08-01-2023 
Voorjaarsvakantie za. 25-02-2023 t/m zo. 05-03-2023 
Paasweekend vr. 07-04-2023 t/m ma. 10-04-2023 
Meivakantie zo. 22-04-2023 t/m zo. 07-05-2023 
Hemelvaartweekend do. 18-05-2023 t/m zo. 21-05-2023 
Pinksterweekend  za. 27-05-2023 t/m ma. 29-05-2023 
Zomervakantie za. 22-07-2023 t/m zo. 03-09-2023 
 
Studiedagen (kinderen vrij) 
Maandag 19 september 2022 
Vrijdag 18 november 2022 
Dinsdag 6 december 2022 
Maandag 6 februari 2023 
Woensdag 17 mei 2023 
Donderdag 29 juni 2023 
Vrijdag 30 juni 2023 
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Bewegingsonderwijs 

 
Aan groep 3 t/m 8 geven wij gymlessen in de sporthal van het Dorpshuis. Tijdens deze gymlessen dienen 
de kinderen gymkleding te dragen. Sportschoenen mogen alleen in de gymzaal worden gebruikt en 
mogen géén zwarte zolen hebben. De kleuters  gymmen in onze eigen speelzaal.  
Geen gymkleding mee is niet gymmen! 
 
De groepen 1/2 gymmen in hun ondergoed. Zij hebben daarom alleen gymschoenen nodig. 
De groepen 2/3, 3 t/m 8 hebben wel gymkleding en gymschoenen nodig. 
 
Voor iedereen, maar zeker voor de groepen 1 t/m 4 geldt: 
Het omkleden vóór en ná de gymlessen verloopt veel sneller wanneer de kinderen, op gymdagen, 
gemakkelijk gekleed gaan. U zou ons bijzonder helpen als u hier rekening mee wilt houden. Zonder een 
schriftelijk of telefonisch bericht van de ouders gaan we ervan uit dat uw kind met de gymles mee doet.  
 

 Gymrooster 2022-2023: 
 

Gymrooster kleuters en groep 2/3 en 3  (in de speelzaal)  

Maandag (door meester Cor)  Woensdag (door eigen leerkracht)  

08:45 – 09:30  Groep 1-2A 08:45 – 09:30  Groep 1-2C 

09:30 – 10:15  Groep 1-2B 09:45 – 10:30  Groep 1-2A 

Pauze Cor  11:00 – 11:45   Groep 1-2B 

11:00 – 11:45  Groep 1-2C  
11:45 – 12:00 MRT 

   
12:30 – 13:00 MRT  

13:00 – 13:45 Groep 2-3  

13:45 – 14:30 Groep 3  

   

Gymrooster groep 2-3 t/m groep 8 (in de gymzaal)  

Dinsdag (door meester Cor)  Donderdag (door meester Cor)  

08:30 – 09:20  Groep 8 08:30 – 09:20  Groep 7 

09:20 – 10:10  Groep 4 09:20 – 10:10  Groep 4 

10:10 – 10:25  Pauze 10:10 – 10:25  Pauze  

10:25 – 11:15  Groep 5 10:25 – 11:15  Groep 5 

11:15 – 12:05  Groep 6 11:15 – 12:05  Groep 6 

12:05 – 12:40  Pauze  12:05 – 12:40  Pauze  

13:00 – 13:50  Groep 2-3 13:00 – 13:50  Groep 3 

13:50 – 14:35  Groep 7 13:50 – 14:35  Groep 8 
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Kinderopvang en Buitenschoolse Opvang 

  
Hero kindercentra is vanaf 2020 dé plek voor kinderopvang in Haarlem 
en Spaarndam! Iedereen is bij ons een held die vol vertrouwen in zijn of 
haar eigen tempo groeit. Door de krachten van Kinderopvang Haarlem 
en de SKOS te bundelen zijn we klaar voor de toekomst en zijn we er 
voor ieder kind van 0 tot 12 jaar. En met 82 opvanglocaties is er altijd 
een locatie bij jou in de buurt. Wij gaan met veel plezier samen het 
avontuur aan. Ga je met ons mee? 

 
Buitenschoolse opvang BSO - Boezemkade 
Goed opgeleide, enthousiaste pedagogisch medewerkers bieden de kinderen voor én na schooltijd en in 
de schoolvakanties een veilige en tegelijkertijd uitdagende omgeving. Er is veel aandacht voor de 
ontwikkeling van kinderen. Activiteiten sluiten aan bij de verschillende leeftijdsgroepen. En, heel 
belangrijk, de inspraak van de kinderen is groot. Het is tenslotte hun vrije tijd!  

 
Leerlingen uit groep 1 t/m 8 zijn van harte welkom op de BSO. De BSO is open na schooltijd tot 18.30 uur 
en in de vakanties van 8.15 tot 18.30 uur. 
 
Extra services op de BSO 
Het HERO kindercentra biedt een aantal handige services in BSO-tijd. Denk aan een warme maaltijd, 
zwemles voor diploma A, de kinderkapper, een huiswerkplek voor leerlingen vanaf groep 5 en de 
breng&haal service voor clubjes en partijtjes.  

 
Meer informatie op www.herokindercentra.nl  
BSO Boezemkade   
adres: Boezemkade 11, 2063 JH Spaarndam 
E-mail: BoezemkadeBSO@herokindercentra.nl  
Telefoon: 023 - 5377134 

 
Peuteropvang-Ringweg 
Peuteropvang-Ringweg van het HERO Kindercentra is ook verbonden aan de school. De peuterspeelzaal 
is een fijne plek waar kinderen tussen de 2 en 4 jaar zich ontwikkelen om de stap naar de basisschool te 
maken. De omgang met leeftijdsgenootjes, samen delen, op je beurt wachten, liedjes zingen, puzzelen en 
knutselen…  Kinderen die naar de peuterspeelzaal gaan, hebben daar de rest van hun leven plezier van. 
De peuterleidsters en de leerkrachten van groep 1/2 hebben geregeld contact met elkaar. 
De peuterspeelzaal werkt met het VVE-programma Puk & Ko/Piramide. Een uitdagend en afwisselend 
programma voor alle peuters. Maar er is meer: VVE zorgt er voor dat kinderen die een extra steuntje in 
de rug kunnen gebruiken bij hun taal- en sociale ontwikkeling, dat ook krijgen. 

 
Meer informatie op www.herokindercentra.nl  
Peuteropvang - Ringweg 

Adres: Ringweg 34, 2064 KK Spaarndam 
E-mail: RingwegPeuter@herokindercentra.nl  
Telefoon: 06-37217717 

 
  

http://www.herokindercentra.nl/
http://www.herokindercentra.nl/
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Kinderdagverblijf Ringweg 
Veel kinderen van kinderdagverblijf Ringweg stromen ook door naar onze school. Dit kinderdagverblijf 
hoort ook bij HERO kindercentra. De dag op het kinderdagverblijf is afgestemd op jonge kinderen. Bij de 
allerjongsten gaat het vooral om aandacht en verzorging. Naarmate de kinderen groter worden, 
verschuiven de activiteiten en worden de kinderen – net als bij de peuterspeelzaal - voorbereid op wat 
hen in groep 1 te wachten staat. Het kinderdagverblijf is open van 7.30 – 18.30 uur. De verzorging is 
inclusief luiers, flesvoeding en eten en drinken.  
Meer informatie op www.herokindercentra.nl  

  
KDV - Ringweg 

Adres: Ringweg 34, 2064 KK Spaarndam 
E-mail: RingwegKDV@herokindercentra.nl  
023-5373625 

 
 

 
 

 
 

 
  

http://www.herokindercentra.nl/
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Namen en mailadressen 

Team van de Sint Adalbertusschool 
Frederieke Slikker en Melissa Leeuwe vormen samen de directie. U kunt de school binnenlopen om een 

afspraak te maken, natuurlijk kunt u ook mailen om een afspraak te maken of een vraag te stellen door 

een mail te sturen naar melissa.leeuwe@twijs.nl. Er wordt dan zo spoedig mogelijk contact met u 

opgenomen. Het kan voorkomen dat Melissa of Frederieke niet aanwezig zijn op de aangegeven 

werkdagen in verband met bovenschoolse vergaderingen, werkbezoeken of congressen.  

 
 

Frederieke Slikker 
Frederieke.slikker@twijs.nl  
Directeur (wisselende dagen) 
 
Maaike Kuling 
Maaike.kuling@twijs.nl  
Leerkracht gr 1-2A en 5 
 
Evelien Koehorst 
Evelien.koehorst@twijs.nl  

Leerkracht  gr 1-2B 
  
Cindy Veenstra 
cindy.veenstra@twijs.nl  
Leerkracht gr 1-2B 
 
Els Nieuwendijk 
els.nieuwendijk@twijs.nl  
Leerkracht gr 1-2B  
 
Corine van der Grinten 
Corine.vandergrinten@twijs.nl   

IB midden- en bovenbouw  

(gr. 4 t/m 8) (di, wo) 

 

Michelle de Vos 

michelle.devos@twijs.nl   
Leerkracht gr 2-3 + 
onderbouwcoördinator 
 
Renate Arisz 
Renate.arisz@twijs.nl  
Onderwijsassistent  
 
Dina Mommertz 
Dina.mommertz@twijs.nl 
IB onderbouw (gr. 1 t/m 3) 
(wo, do) 

Nadine van der Laan 
nadine.vanderlaan@twijs.nl   

Leerkracht gr 3  
 
Nini de Jong 
nini.dejong@twijs.nl  
Leerkracht gr 1-2A 
 
Patrick Heeremans 
patrick.heeremans@twijs.nl   
Leerkracht gr 6 
 
Elsa Hintzpeter 
elsa.hintzpeter@twijs.nl   
Leerkracht gr 3 + taalcoördinator 
 
Annick Stokkel 
Annick.stokkel@twijs.nl  
Leerkracht gr 4 
 
Rosanne Reuland 
Rosanne.reuland@twijs.nl  
Leerkacht gr. 1-2C Onderwijsassistent 
 
Annelies den Haan 
Annelies.denhaan@twijs.nl 
Leerkracht gr. 2-3 en 7 + 
rekencoördinator 

Anja Zondag 
anja.zondag@twijs.nl  
Leerkracht gr 5 + 
Kanjercoördinator 
 
Dianne Jägers 
dianne.jagers@twijs.nl  
Leerkracht gr 8 
en plusklas + HB specialist   
 
Dennis Neeleman 
dennis.neeleman@twijs.nl  

Leerkracht gr 8 
ICT-coördinator + midden- en 
bovenbouwcoördinator  
 
Melissa Leeuwe 
melissa.leeuwe@twijs.nl  
Adjunct-directeur (di t/m do) 
 
Ria Slinger 
ria.slinger@twijs.nl  

Administratrice (do en vr) 
 
Ineke Dekker 
ineke.dekker@twijs.nl   
Leerkracht/ onderwijsassistent 
 
Bastiaan Cappendijk 
bastiaan.cappendijk@twijs.nl   

Leerkracht groep 7 
 
Cor de Bruine 
Cor.debruine@twijs.nl  
Gymleerkracht (ma, di en do) 
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mailto:dianne.jagers@twijs.nl
mailto:dennis.neeleman@twijs.nl
mailto:melissa.leeuwe@twijs.nl
mailto:ria.slinger@twijs.nl
mailto:ineke.dekker@twijs.nl
mailto:bastiaan.cappendijk@twijs.nl
mailto:Cor.debruine@twijs.nl
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De verdeling van de leerkrachten over de groepen 
 

Formatie 2022-2023 

 ma di wo do vr 

Groep 

1/2A 

Maaike Maaike Nini Nini Maaike 

Groep 

1/2B 

Evelien Evelien Evelien Cindy Cindy 

Groep 

1/2C 

Els Els Els Els Rosanne 

Groep 2/3 Michelle Michelle Michelle Annelies Annelies 

Groep 3 Nadine Nadine Elsa Elsa Elsa 

Groep 4 Annick Annick Annick Annick Annick 

Groep 5 Anja Anja Maaike/Anja Anja/Maaike Anja 

Groep 6 Patrick Patrick Patrick Patrick Patrick 

Groep 7 Bastiaan Annelies Annelies Bastiaan Bastiaan 

Groep 8 Dennis Dennis Dennis Dennis Dianne 

 
 

Leden Oudercommissie (OC) 

De OC bestaat in schooljaar 2022-2023 uit de volgende personen: 
Saskia Groot (voorzitter), Kirsten Bootsma (secretaris), Marleen Pijnacker (penningmeester), Youp 
Bimbergen, Alex Klein, Sanne Diepenbrock, Marleen Hoogland, Marloes Wesseling.  
   

Leden Medezeggenschapsraad 
 

Namens de ouders: 
Fokke Uiterwaal 

Kim van Esveld 

Marije Breukelman 

Namens het personeel: 
Nini de Jong 
Dennis Neeleman 
Directie (op verzoek) 

 

Schoolbestuur 
De Sint Adalbertusschool valt onder het bestuur van de 
Stichting TWijs te Haarlem, waaronder dertig katholieke 
en interconfessionele scholen voor basis- en speciaal 
onderwijs vallen. Zeer regelmatig overleggen de 
directies van deze scholen met elkaar en met de 
bestuurder de heer Ben Cüsters. Het kantoor is 
gevestigd: Garenkokerskade 19, 2013 AJ  te Haarlem, 
telefonisch bereikbaar onder nummer 023-707 8380. 
Het postadres van het bestuur is Stichting TWijs, Postbus 
2018, 2002CA Haarlem. www.twijs.nl  
 
 
 

http://www.twijs.nl/
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Overige informatie 
 

Inspectie van het onderwijs 
http://www.onderwijsinspectie.nl 

 

Jeugdgezondheidszorg Kennemerland 
Onze school werkt samen met Jeugdgezondheidszorg (JGZ) GGD Kennemerland. Aan onze school is een 
team van een jeugdarts, jeugdverpleegkundige en assistente verbonden. 5 jarigen en groep 7 leerlingen 
krijgen een contactmoment aangeboden. U ontvangt hierover vooraf meer informatie. De jeugdarts en 
jeugdverpleegkundige kunnen door school uitgenodigd worden bij een overleg met ouder en school om 
zorgen of vragen over een leerling te bespreken. Ook kan school anoniem (zonder een naam te noemen 
) een kind bespreken om advies te krijgen over de te nemen stappen om kinderen snel de juiste hulp of 
begeleiding te bieden. De jeugdarts heeft een consulterende en adviserende rol bij schoolverzuim.  
Leerlingen die net een schoolwisseling achter de rug hebben, worden doorgegeven aan de 
jeugdgezondheidszorg zodat zij het kind-dossier aan kunnen vragen. Wanneer u als ouder hiertegen 
bezwaar heeft, kunt u dit aangeven bij de directeur. In overleg met u kan school uw kind aanmelden voor 
onderzoek bij de jeugdarts of jeugdverpleegkundige. Indien u zonder berichtgeving niet verschijnt op deze 
afspraak, zal de jeugdarts/jeugdverpleegkundige school hierover informeren. Als ouder kunt u ook altijd 
zelf een afspraak maken.  
 
Hebt u vragen over onder andere gezondheid, groei, opvoeding gedrag, eten, slapen, bedplassen, dan 
kunt u deze aan de jeugdgezondheidszorg stellen. De JGZ is op werkdagen van 8.30 – 12.30 en 13.00 – 
17.00 bereikbaar via 023 7891777 of via frontofficejgz@vrk.nl.  
Voor meer informatie over de jeugdgezondheidszorg verwijzen wij u naar de website van de GGD. 
 
De volgende arts en verpleegkundige zijn aan onze school verbonden: 
 
Jeugdarts: Linde Boelhouwer 
Jeugdverpleegkundige: Hilde Kolkman 
 

Onderwijsloket Samenwerkingsverband Zuid-Kennemerland 
Het onderwijsloket is een onderdeel van Samenwerkingsverband Zuid-Kennemerland. De consulenten 
van het onderwijsloket helpen ouders om de juiste weg te vinden naar de school met de beste 
mogelijkheden voor hun kind. 
 
Consulenten: Henriëtte Lemmen en Petra den Boer 
h.lemmen@po-zk.nl of p.denboer@po-zk.nl 
 
Bezoek na telefonische afspraak. 
Schipholpoort 2 
2034 MA Haarlem 
Tel: 023 5430114 
 

Leerplicht Haarlemmermeer 
Bianca Molly is de leerplichtambtenaar van onze school. Tel: 0990-1852 of mail naar 
Bianca.molly@haarlemmermeer.nl  
Voor meer informatie https://haarlemmermeergemeente.nl/taak/leerplicht-en-rmc 
 

 

 

  

mailto:frontofficejgz@vrk.nl
mailto:h.lemmen@po-zk.nl
mailto:p.denboer@po-zk.nl
mailto:Bianca.molly@haarlemmermeer.nl
https://haarlemmermeergemeente.nl/taak/leerplicht-en-rmc
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Centrum voor Jeugd en gezin (CJG) 
Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Haarlemmermeer is de 
plek waar ouders, kinderen, jongeren en professionals dagelijks 
terecht kunnen met hun vragen over opgroeien en opvoeden. 
Bijvoorbeeld over pesten, scheiden, lastig of teruggetrokken 
gedrag, school(keuze), relaties, seksualiteit en drugs. Het CJG 
biedt gratis advies, ondersteuning en hulp op maat. 
 

023-5541588 
Bereikbaar op werkdagen tussen 9:00 en 17:00 

 

CJG Haarlemmermeer 
Graan voor Visch 14302 
 2132 VJ Hoofddorp 
 
Voor meer informatie: www.cjghaarlemmermeer.nl  

 
 
 

 

http://www.cjghaarlemmermeer.nl/
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Kalender 2022-2023 
 

  
augustus 2022  september 2022 

Ma 01    

Di 02    

Wo 03    
Do 04  01  
Vr 05  02  

Za 06  03  
Zo 07  04  

Ma 08  05 Deze week start kennismakings- gesprekken 
gr. 4 t/m 8 

Di 09  06  

Wo 10  07  

Do 11  08  

Vr 12  09  

Za 13  10  

Zo 14  11  
Ma 15  12 Deze week kennismakingsgesprekken gr. 4 

t/m 8 

Di 16  13  
Wo 17  14 Start feestweek Spaarndam 

Do 18  15  

Vr 19  16 Scholendag feestweek 

Za 20  17  

Zo 21  18  

Ma 22  19 Studiedag, alle kinderen vrij 

Di 23  20 Deze week kennismakingsgesprekken gr. 4 
t/m 8 
Informatie- en VOorlichtingsavond gr 6 t/m 
8 

Wo 24  21  

Do 25  22 Schoolfotograaf 

Vr 26  23  

Za 27  24  
Zo 28  25  

Ma 29 Start nieuw schooljaar 26 Deze week kennismakingsgesprekken gr. 4 
t/m 8 

Di 30  27 Informatieavond groep 1 t/m 5 

Wo 31  28 Kamp groep 8 
Start kinderpostzegelactie gr. 7 

Do   29 Kamp groep 8 

Vr   30 Kamp groep 8 
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oktober 2022  november 2022 

Za 01    

Zo 02    

Ma 03 Deze week kennismakingsgesprekken 
gr. 4 t/m 8 

  

Di 04  01  
Wo 05 Start Kinderboekenweek 

 “Gi-Ga Groen” 
02  

Do 06  03  
Vr 07  04  

Za 08  05  
Zo 09  06  

Ma 10 Deze week kennismakingsgesprekken 
gr. 4 t/m 8 
Deze week oudergesprekken gr. 3 
(herfstsignalering) 

07 Deze week oudergesprekken gr. 1-2 

Di 11  08  

Wo 12  09  

Do 13  10  

Vr 14 Afsluiting Kinderboekenweek 11 Sint Maarten 

Za 15  12 Sint in het Land 

Zo 16  13  

Ma 17 Herfstvakantie 14  

Di 18  15  

Wo 19  16  

Do 20  17  

Vr 21  18 Studiedag, alle kinderen vrij 

Za 22  19 Sint in Spaarndam 

Zo 23  20  

Ma 24  21 Schoen zetten 

Di 25  22  

Wo 26  23  

Do 27  24  

Vr 28  25  

Za 29  26  
Zo 30  27  
Ma 31  28  

Di   29  

Wo   30  
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   december 2022  januari 2023 
Do 01    

Vr 02 Vanaf 8:00 u. surprise inleveren   

Za 03    
Zo 04  01  
Ma 05 Sinterklaasfeest 02 Kerstvakantie 

Di 06 Studiedag, alle kinderen vrij 03  

Wo 07  04  

Do 08  05  

Vr 09  06  

Za 10  07  

Zo 11  08  

Ma 12  09 Nieuwjaarstoost in de klas 

Di 13  10  

Wo 14  11  

Do 15  12  

Vr 16  13  

Za 17  14  

Zo 18  15  

Ma 19  16  

Di 20  17  

Wo 21 Kerststukjes maken gr. 3 t/m 8 18  

Do 22 Kerstviering  19  

Vr 23 Foute kersttruiendag 
School uit om 12:00 uur 

20  

Za 24  21  

Zo 25  22  

Ma 26 Kerstvakantie 23 Deze week afname CITO-toetsen 

Di 27  24  

Wo 28  25  

Do 29  26  

Vr 30  27  

Za 31  28  

Zo    29  

Ma   30 Deze week afname CITO-toetsen 
Deze week Nationale voorleesdagen 

Di   31  
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  februari 2023  maart 2023 
Wo 01  01  
Do 02  02  

Vr 03  03  
Za 04  04  

Zo 05  05  

Ma 06 Studiedag, alle kinderen vrij 06 Deze week oudergesprekken gr. 2 
Deze week rapport gesprekken gr. 3 t/m 7 

Di 07 Deze week afname CITO-toetsen 07  
Wo 08  08 Start projectweken “Kunst” 

Do 09  09  

Vr 10  10  

Za 11  11  

Zo 12  12  

Ma 13  13 Deze week oudergesprekken gr. 2 
Deze week rapport gesprekken gr. 3 t/m 7 

Di 14  14  
Wo 15  15  

Do 16  16  

Vr 17  17  

Za 18  18  
Zo 19  19  

Ma 20 Deze week definitieve adviesgesprekken 
gr. 8 

20  

Di 21  21  
Wo 22  22  
Do 23  23  
Vr 24 1ste rapport mee 24  
Za 25  25  
Zo 26  26  
Ma 27 Voorjaarsvakantie 27  

Di 28  28  
Wo   29  

Do   30  

Vr   31  
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  april 2023  mei 2023 
Za 01    

Zo 02    
Ma 03  01 Meivakantie 

Di 04  02  
Wo 05  03  

Do 06  04  
Vr 07 Goedevrijdag 05  

Za 08  06  
Zo 09 1ste Paasdag 07  

Ma 10 2de Paasdag 08  
Di 11  09  

Wo 12  10  

Do 13  11  

Vr 14  12  
Za 15  13  

Zo 16  14  
Ma 17  15  

Di 18 IEP eindtoets groep 8 16  

Wo 19 IEP eindtoets groep 8 17 Studiedag, alle kinderen vrij 

Do 20  18 Hemelvaartdag 

Vr 21 Sportdag 19 Vrij 

Za 22  20  

Zo 23  21  

Ma  24 Meivakantie 22 Deze week afname CITO-toetsen 

Di 25  23  

Wo 26  24  

Do 27 Koningsdag 25  

Vr 28  26  

Za 29  27  

Zo 30  28 1ste Pinksterdag 

Ma   29 2de Pinksterdag 

Di   30 Deze week afname CITO-toetsen 

Wo   31  
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  juni 2023  juli 2023 
Do 01    

Vr 02    

Za 03  01  
Zo 04  02  
Ma 05 Deze week afname CITO-toetsen 03  

Di 06 Avondvierdaagse 04  
Wo 07 Avondvierdaagse 05  

Do 08 Avondvierdaagse 06  
Vr 09 Avondvierdaagse 07  

Za 10  08  
Zo 11  09  

Ma 12  10  

Di 13  11  

Wo 14  12 Brugpieperdag groep 8 

Do 15  13  

Vr 16  14  

Za 17  15  

Zo 18  16  

Ma 19  17 Musical groep 8 

Di 20  18 Laatste schooldag groep 8 

Wo 21  19  

Do 22  20  

Vr 23  21 Start zomervakantie om 12:00 u 

Za 24  22  

Zo 25  23  

Ma 26  24 Zomervakantie tot zondag 3 sep.  

Di 27 Kleuterfeest van 9:00 tot 14:00 u 
Schoolreisje gr. 3 t/m 7 

25  

Wo 28  26  
Do 29 Studiedag, alle kinderen vrij 27  
Vr 30 Studiedag, alle kinderen vrij 28  
Za    29  

Zo   30  
Ma   31  
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