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Beste ouders en verzorgers, 

 

Voor u ligt de schoolkalender voor het schooljaar 2021-2022, waarin we u informeren over een groot 

aantal activiteiten die er dit schooljaar plaats gaan vinden. Onze schoolgids vindt u op onze website, 

www.obs-dedobbelsteen.nl. Mocht u de voorkeur geven aan een papieren versie hiervan, dan kunt u 

deze op school ophalen. We hopen op weer een fijne samenwerking en we wensen u en uw kind(eren) 

een heel fijn en leerzaam schooljaar toe! 

 

Ook namens het team van obs de Dobbelsteen  

 

Met vriendelijke groeten,  

 

Hanneke Meulblok 

directeur obs de Dobbelsteen 

 

  

http://www.obs-dedobbelsteen.nl/


 

 
 

 

Schooltijden 
Voor alle groepen gelden dezelfde schooltijden, met uitzondering van de vrijdagmiddag, want de 

groepen 1 en 2 zijn dan vrij. 

 

Maandag  8:45u – 14:30u 

Dinsdag  8:45u – 14:30u 

Woensdag  8:45u – 12:30 u 

Donderdag  8:45u – 14:30u 

Vrijdag 8.45u – 12.30u voor groep 1/2 

Vrijdag  8:45u – 14:30u voor groep 3 tot en met 8 

 

 

Vakanties en vrije (feest)dagen 2021-2022     
Herfstvakantie   25-10-2021 t/m 29-10-2021  

Kerstvakantie   27-12-2021 t/m 07-01-2022  

Voorjaarsvakantie  28-02-2022 t/m 04-03-2022  

Goede Vrijdag   15-04-2022     

Tweede Paasdag  18-04-2022     

Meivakantie   25-04-2022 t/m 06-05-2022   

Hemelvaartsdag  26-05-2022 en 27-05-2022  

Tweede Pinksterdag  06-06-2022    

Zomervakantie   25-07-2022 t/m 02-09-2022 

 

 

Studiedagen (alle leerlingen vrij)  
Woensdag  24-11-2021 

Maandag  13-12-2021 

Vrijdag   15-04-2022  

Vrijdag   22-07-2022     



 

 
 

 

Personeelsleden obs de Dobbelsteen 

 
Groep maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

1/2a Lottie van Beveren Lottie van Beveren Lottie van Beveren Lottie van Beveren Lottie van Beveren 

(ochtend) 

1/2b Augy Schellekens Augy Schellekens Augy Schellekens Augy Schellekens Augy Schellekens 

(ochtend) 

1/2c Anouck ten Cate  Anouck ten Cate Anouck ten Cate Stephanie Thissen Stephanie Thissen 

(ochtend) 

3a Lian Dekkers Lian Dekkers Lian Dekkers Lian Dekkers Lian Dekkers  

4a Christa Cloots Christa Cloots  Stephanie Thissen Christa Cloots Christa Cloots 

5a Laura van Tilburg Laura van Tilburg Laura van Tilburg Laura van Tilburg Laura van Tilburg 

5/6b Arjo Gouw Rob Somers Rob Somers Rob Somers Rob Somers 

6 Sander Rietbergen Sander Rietbergen Sander Rietbergen Sander Rietbergen Sander Rietbergen 

7a Gerinda Teeuw Gerinda Teeuw Gerinda Teeuw Gerinda Teeuw Gerinda Teeuw 

7/8b Annelies Platschorre Annelies Platschorre Annelies Platschorre Jiry Franken Jiry Franken 

8a Pepijn Battes Arjo Gouw Pepijn Battes  Pepijn Battes Pepijn Battes 

 

 

  



 

 
 

 

Overige functies en taken obs de Dobbelsteen 

 
Functie of taak Naam  Aanwezig op 

Directeur  

 

Hanneke Meulblok Ma, di, wo, do en vr 

Coördinator Passend 

Onderwijs & Intern begeleider 

 

Vera Dingenouts 

Liesbeth de Dooij 

Ma, di en do 

Ma , di, wo, do, vr 

Onderbouwcoördinator 

 

Augy Schellekens Ma, di, wo, do en vr 

Bovenbouwcoördinator 

 

Christa Cloots Ma, di, do en vr 

Onderwijsassistent 

 

Wilma van Hees 

 

Ma, di, do en vrij ochtend  

 

Conciërge  

 

Henk van Mechelen Ma di, wo, do en vr 

Hulpconciërge 

 

Frans Fontijn Ma ochtend en do ochtend 

 

 

Inloop  
Iedere ochtend is er een inloop. Om 8:30 uur gaat de deur open en alle leerlingen kunnen inlopen, 

waarna om 8:45 uur de bel gaat en de les begint.  

• Zit uw kind in groep 1 of 2 dan mag u uw kind vanaf 8:30 uur tot de klas brengen. 

• Tijdens de inloop is de leerkracht er voor de kinderen. Een korte vraag is geen probleem. 

Echter, wilt u zaken uitgebreider bespreken, maakt u dan even een afspraak met de leerkracht. 

 

Bereikbaarheid leerkrachten 
De werktijden van de personeelsleden zijn dagelijks vanaf 8:00 uur tot 16:30 uur. U bent van harte 

welkom tijdens de oudergesprekken om de leerkracht over uw kind te spreken. Wilt u op een ander 

moment een gesprek met de leerkracht, dan kunt u hiervoor een afspraak maken. De leerkracht van 

uw kind is buiten lestijd beschikbaar voor contact.  

 

Ziekmeldingen 
Wij vragen u ziekte van uw kind bij voorkeur te melden via Social Schools of door tussen 8:00 uur en 

8:15 uur naar school te bellen (0164-660706). Als u voor uw kind een afspraak met de dokter of 

tandarts moet maken voor niet urgente gevallen, probeert u dit dan na schooltijd. Mocht een afspraak 

bij een specialist alleen mogelijk zijn onder schooltijd dan vragen we u om deze afspraak zo vroeg 

mogelijk of zo laat mogelijk op de lesdag te plannen. Op deze manier mist uw kind zo min mogelijk 

onderwijstijd. 



 

 
 

 

Eten en drinken 
Tijdens de ochtendpauze kunnen de kinderen tijdens de pauze fruit, een boterham of een gezond 

tussendoortje eten en melk, water of vruchtensap drinken. Tussen de middag zien we graag een 

gezond gevulde broodtrommel.  

 

We proberen onze afvalberg wat kleiner te maken en we verzoeken u daarom drinken in bekers met 

goed afsluitbare deksels en voorzien van de naam van uw kind mee te geven. Pakjes, blikjes of plastic 

zorgen ervoor dat onze afvalcontainer erg snel vol is. Elke woensdag houden we op school een 

fruitdag. Het is de bedoeling dat de kinderen in elk geval op die dag fruit mee naar school nemen als 

hapje voor de ochtendpauze. Echter, vaker groente of fruit mag natuurlijk altijd. Heel graag zelfs! 

 

Ook dit schooljaar hebben we ons ingeschreven voor deelname aan het Europese Schoolfruit. Meer 

scholen dan toereikend is voor de subsidie melden zich voor schoolfruit aan. Met deze reden zal 

deelname door loting al dan niet worden toegekend.  

 

Een paar suggesties voor gezonde tussendoortjes:  

• Worteltjes, komkommer, paprika, tomaat of een stengel bleekselderij.  

• Exotische vruchten als kiwi, mango, papaja en lychees en gedroogd fruit (ongesuikerd) zoals 

abrikozen, rozijnen en dadels. 

• Volkoren graanproducten zoals kleine broodjes, soepstengels of rijstwafels. Je kunt ook kiezen 

voor volkoren koekjes of cakejes die niet teveel suiker bevatten.  

• Zuivelproducten, zoals een beker melk of een bakje yoghurt (eventueel met jam). Ook een lege 

beker om op school te vullen met water behoort tot de mogelijkheden. 

• Kaas uit het vuistje.  

• Boterham met tomaat, komkommer, Hüttenkäse, geprakte banaan of ander gezond beleg.  

 

Gymlessen 
De groepen 1 t/m 8 hebben wekelijks gymles in de sporthal van de gemeente Woensdrecht, dit is 

tegenover de school. 

Gymtijden:    

Maandagmiddag groep 3a 

Dinsdagmiddag   sportclinic** (wisselend, zie kalender Social Schools) 

Dinsdagmiddag   groep 6a 

Woensdagochtend  groep 7/8b, groep 7a en groep 4a  

Vrijdagochtend   groep 5/6b,  groep 5a en groep 8a   

 

** De sportclinics worden in de groepen 3 t/m 8 verzorgd door de buurtsportcoach van de Brede 

Welzijnsinstelling (BWI). Elke groep heeft diverse keren per schooljaar een sportclinic. Tijdens de 

sportclinics komen allerlei (vormen van) sporten aan de orde. 

 

 

We hebben t.a.v. de veiligheid tijdens de gymlessen en sportclinics een aantal belangrijke regels: 

• Geen sieraden in de gymzaal (evt. sieraden die niet uit of afkunnen afplakken met leukoplast); 



 

 
 

• De leerlingen gymmen in gymkleding en met (goed passende) gymschoenen; dit vergroot de 

veiligheid en verkleint de kans op blessures; 

• Lang haar dient vast (in een staart, vlecht of knotje) gedragen te worden; 

• In de grote gymzaal dragen de kinderen van groep 1/2 sportkleding, zoals een gymbroekje, T-

shirt of gympakje (bij spelen in de speelzaal is dit niet nodig).  

• De bovenbouwleerkrachten die de kinderen begeleiden bij de gymles zullen de kleedkamers 

van de kinderen niet betreden, tenzij daar dringend aanleiding voor is. De leerkrachten zullen 

dan eerst duidelijk op de deur kloppen en aankondigen dat zij binnen enkele ogenblikken de 

kleedkamer zullen betreden. Wij zullen tijdens het omkleden van de kinderen dus géén direct 

toezicht houden. Wij rekenen op uw begrip hiervoor. 

• Als uw kind om medische redenen niet deel kan nemen aan de gymles, verzoeken wij u de 

leerkracht hier tijdig van op de hoogte te brengen.  

 

Hoofdluis 
Obs de Dobbelsteen volgt met betrekking tot hoofdluisbeleid de richtlijnen van het RIVM, die u na kunt 

nalezen op http://www.rivm.nl/Onderwerpen/H/Hoofdluis.  

 

Ter voorkoming van hoofdluis en om eventuele verdere verspreiding te voorkomen, worden er na elke 

schoolvakantie hoofdluiscontroles uitgevoerd op school. Bij deze controles worden alle leerlingen 

gecontroleerd op hoofdluis. De hoofdluiscontroles worden uitgevoerd door een groep enthousiaste, 

betrokken ouders. Zij zijn door de jeugdverpleegkundige van de school geïnstrueerd hoe ze de 

controles moeten uitvoeren. Mochten er luizen of neten gevonden zijn bij uw kind dan wordt u daar 

meteen van op de hoogte gesteld door de leerkracht. We verwachten dan van u dat u de juiste 

maatregelen treft om de luizen of neten te verwijderen. De ouders van de kinderen uit de groep waar 

hoofdluis is geconstateerd, worden op de hoogte gesteld dat er in die groep hoofdluis voorkomt. 

 

Graag verwijzen wij u naar het hoofdluisprotocol op de website van onze school. In dit protocol vindt 

u allerlei relevantie informatie, ook over de juiste behandelwijze wanneer er bij een kind hoofdluis 

geconstateerd is. Aan het begin van elk schooljaar wordt het hoofdluisprotocol via Social Schools naar 

alle ouders/verzorgers verstuurd. Bij vragen omtrent hoofdluis kunt u terecht bij de 

hoofdluiscoördinator. 

  



 

 
 

 

Medezeggenschapsraad (MR) 
Een medezeggenschapsraad is het overleg orgaan tussen het schoolbestuur en de school. De 

bevoegdheden van de MR zijn uitgewerkt in een MR-reglement, dat bij oprichting van de MR 

vastgesteld is. 

De MR heeft instemmings- en adviesrecht met betrekking tot alle belangrijke beleidszaken ten aanzien 

van de school, zowel organisatorisch als onderwijskundig. Verder geeft de MR advies over zaken, die 

zij belangrijk vindt voor de school. De MR bestaat uit leden van het team en ouders. Zij hebben allen 

zitting voor een periode van drie jaar, waarna er verkiezingen volgen. Daarbij kan ieder personeelslid 

en iedere ouder zich her(ver)kiesbaar stellen; ook hiervoor is een procedure vastgesteld. De MR 

vergadert zes keer per schooljaar. De MR-vergaderingen zijn in principe openbaar en kunnen dus 

bijgewoond worden door alle personeelsleden en ouders. De data worden altijd ruim van tevoren 

aangekondigd. 

 

De huidige samenstelling van de MR is als volgt: 

Leerkrachten:  

• Pepijn Battes 

• Augy Schellekens 

• Anouck ten Cate 

 

Ouders:  

• Yvon van der Helm (voorzitter) 

• Annemiek van Put 

• Joyce Boer  

 

Anouck ten Cate is afgevaardigd in de GMR van Stichting SOM 

 

 

 

  



 

 
 

Oudervereniging (OV) 
De oudervereniging (OV) van obs de Dobbelsteen bestaat uit een groep enthousiaste, betrokken 

ouders. De oudervereniging is een onafhankelijke vereniging en heeft als doel om door samenwerking 

de visie van obs de Dobbelsteen te ondersteunen. Dit doet de oudervereniging door: 

• het verstrekken van informatie aan de ouders; 

• het bevorderen van de samenwerking tussen de ouders en de school; 

• het ondersteunen bij het organiseren van activiteiten zoals evenementen voor en door de 

leerlingen; 

• een positieve bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de school; 

• het bevorderen van het openbare karakter van de school; 

• de medezeggenschapsraad van de school van advies te dienen; 

• de ouders als groep te vertegenwoordigen bij de schooldirectie. 

  

Vrijwillige ouderbijdrage 

In Nederland bekostigt de overheid het onderwijs, hierdoor kunnen alle kinderen gratis naar school. 

Toch vragen wij aan u als ouder of verzorger een vrijwillige financiële bijdrage voor activiteiten die niet 

uit het reguliere budget worden bekostigd. Hierbij kunt u denken aan de schoolreis, een sint- of 

kerstviering, een sportactiviteit, schoolkamp e.d. De Oudervereniging kan u een volledig overzicht 

geven aan welke activiteiten zijn uw bijdrage uitgeven.   

 

In het kader van kansengelijkheid willen we u er op wijzen dat we geen enkele leerling uitsluiten van 

deelname aan één of meerdere activiteiten als u niet deze vrijwillige ouderbijdrage betaalt. Indien 

meerdere ouders of verzorgers deze vrijwillige bijdrage niet betalen, kan dit wel gevolgen hebben voor 

het aanbod en doorgang vinden van de activiteiten. Hierover wordt u tijdig geïnformeerd.   

 

Samen met het team van de school organiseert de oudervereniging ieder jaar verschillende 

activiteiten, waaronder Sinterklaas, Kerst, carnaval en een schoolreis of schoolfeest. De 

oudervereniging ontvangt voor het organiseren van deze activiteiten geen subsidie of andere 

inkomsten. De inkomsten van de oudervereniging bestaan primair uit de vrijwillige ouderbijdrage. De 

hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage wordt jaarlijks in de algemene ledenvergadering besproken en 

na instemming van de aanwezigen vastgesteld. In schooljaar 2021-2022 bedraagt de vrijwillige 

ouderbijdrage €26,00 per kind. 

  

De oudervereniging zoekt ieder jaar nieuwe vrijwilligers om de diverse activiteiten te organiseren. Als 

u interesse heeft om de oudervereniging te komen versterken, dan kunt u zich aanmelden door een e-

mail te sturen naar onderstaand e-mailadres. 

  

De contactgegevens van de oudervereniging: 

E-mail: ov-obsdedobbelsteen@stichtingsom.com  

 

IBAN rek.nr: NL97INGB0001056156 

Inschrijfnummer KvK: 20121968  

mailto:ov-obsdedobbelsteen@stichtingsom.com


 

 
 

 

 

 

 

 

Spelenderwijs worden wie je bent 
Bij LPS Jongleren Woensdrecht ontdekken kinderen de wereld om zich heen. Kinderen zijn bij ons in 

veilige en professionele handen. Met veel persoonlijke aandacht, speelmateriaal en activiteiten 

afgestemd op de leeftijd stimuleren we de ontwikkeling van ieder kind. Stap voor stap en in eigen 

tempo. 

 

Peuteropvang de Rakkers 
Peuteropvang de Rakkers is gevestigd in Brede school de Boemerang. Op de peuteropvang prikkelen 

we kinderen van 2 t/m 4 jaar aan de hand van thema’s van het VVE-programma Uk & Puk de 

taalvaardigheid, de sociaal-emotionele en motorische ontwikkeling van het kind. Kinderen die dat 

nodig hebben, krijgen extra begeleiding. Zo worden alle kinderen spelend wijs en zijn ze met 4 jaar 

klaar voor groep 1.  

 

Kinderdagverblijf Polleke   
Bij kinderdagverblijf Polleke worden kinderen van 0 tot 4 jaar opgevangen. Bij de allerkleinsten draait 

het vooral om geborgenheid en persoonlijke aandacht, maar zingen we  ook liedjes en doen we 

bewegingsspelletjes. Ook bij Polleke krijgen de peuters activiteiten aangeboden aan de hand van 

thema’s van het VVE-programma Uk&Puk en krijgen kinderen extra ondersteuning als ze dat nodig 

hebben. Zo bereiden we de kinderen voor op de stap naar de kleuterklas. 

De Rakkers en Polleke werken beiden nauw samen met de leerkrachten van groep 1 en 2. De peuters 

en kleuters gaan over en weer bij elkaar op bezoek. Zo zorgen we samen voor een doorgaande lijn van 

peuter naar kleuter.  

 

Vso Zoefff 
Voorschoolse opvang Zoefff is gevestigd in Brede school de Boemerang in een ruimte tussen de twee 

speellokalen in. Hier kunnen kinderen van 4 t/m 12 jaar vanaf 7.00/7.30 uur komen spelen en ontbijten 

voordat school begint. De jongste kinderen brengen wij naar de klas en de oudste kinderen gaan op 

tijd zelf naar hun klas. 

 

Bso Spetter en Kooiduin 
Buitenschoolse opvang is de leukste vorm van vrij tijd! Bij Spetter (groep 1 en 2) en Kooiduin (groep 3 

t/m 8) kunnen kinderen zelf bepalen wat ze graag doen.  Beide locaties hebben prachtige buitenruimte 

met diverse speelmogelijkheden voor de kinderen. Ze kunnen vrij spelen of  meedoen aan activiteiten 

of workshops die we (in samenwerking met lokale verenigingen en sportclubs) organiseren. Tijdens 

vakanties zijn wij geopend van 7.00/7.30 tot 18.00/18.30 uur en ook dan worden er allerlei uitdagende 

activiteiten en uitstapjes georganiseerd zodat iedere vakantie een feestje is! 

 

 



 

 
 

Meer informatie? 
Er is veel meer te vertellen over LPS Jongleren Woensdrecht. Kijk voor  meer informatie over onze 

opvang of tarieven op LPS Jonglerenwoensdrecht.nl of bel (0164) 614168. Wij maken graag een 

afspraak om kennis te maken en onze opvang te laten zien.  


