
Schooljaar 2022-2023 

Groep 0-1-2 
Juf Monika Vaarties en juf Anouk Menke-
horst 

Juf Anouk is er op de maandag en dins-
dag 

Juf Monika is er van woensdag t/m vrij-
dag 

 

Groep 3-4 
Juf Stephanie Landoulsi en juf Dianne 
Haase 

Juf Stephanie is er de maandag en 
dinsdag 

Juf Dianne is er van woensdag t/m 
vrijdag 

 

Groep 5-6 
Meester Julian Gort en juf Lena Yacoub 
( onderwijsassistent) 

Meester Julian is er de hele week 

Juf Lena is er de hele week 

Groep 7-8 
Meester Rudi Heijnen 
Juf Marian Woolderink 

Meester Rudi is er maandag, dinsdag, 
woensdag en vrijdag 
Juf Marian is er op donderdag 

Directeur 
Ineke Neerhof: flexibel aanwezig 

 

Locatieleider 
Liset te Rietstap: maandag, donderdag en 
vrijdag 

 

Zorgcoördina-
tor  

Dieneke van der Weide: dinsdag en don-
derdag 

 

Administratie 

Mirjam Lefering: donderdag 

 

Gym/Beweeg 
Wijs 
Jamie Tiebout: maandag 

Conciërge 
Samir Korkis: wisselende dagen 

 

Adres-
gegevens 
CBS Op den Akker 

De Akker 2 

7481 GB Haaksbergen 

053 – 572 2482 

Info.opdenakker@vco-oostnederland.nl 

 

 
 

 CBS Op den Akker  

De Akker 2 | Haaksbergen  
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www.opdenakker.nl  
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Contact 
Liset te Rietstap is bereikbaar via Mijn 
School of via haar mailadres: 
l.rietstap@vco-oostnederland.nl 

Ineke Neerhof is te bereiken via Mijn 
School of via: het mobiele nummer 06-
12 64 32 47 of het mailadres: 
i.neerhof@vco-oostnederland.nl. 

De administratie is bereikbaar via Mijn 
School of via het mailadres:  ad-
min.opdenakker@vco-oostnederland.nl 

U kunt de leerkracht(en) van uw kind 
altijd bereiken via Mijn School door een 
bericht te sturen of door te mailen. Na-
tuurlijk kunt u voor of na schooltijd altijd 
binnenlopen, waarbij er na schooltijd de 
meeste gelegenheid is voor een ge-
sprekje om ‘s morgens tijdens de inloop 
de aandacht zoveel mogelijk te kunnen 
geven aan de kinderen. 

 

Mailadressen 
teamleden 
De leerkrachten zijn bereikbaar via het 
mailadres:  

Julian Gort: j.gort@vco-oostnederland.nl 

Dianne Haase: d.haase@vco-
oostnederland.nl 

Rudi Heijnen: r.heijnen@vco-
oostnederland.nl 

Stephanie Landoulsi: s.landoulsi@vco-
oostnederland.nl 

Anouk Menkehorst: a.menkehorst@vco-
oostnederland.nl 

Jamie Tiebout: j.tiebout@vco-
oostnederland.nl 

Monika Vaarties: m.vaarties@vco-
oostnederland.nl 

 

 

 

 
 
Vakanties 22-23 
Herfstvakantie 24 – 28 oktober 2022 
Kerstvakantie 23 december 2022 – 6 
januari 2023 
Voorjaarsvakantie 27 februari – 3 maart 
2023 
Goede Vrijdag 7 april 2023 
Pasen 10 april 2023 
Meivakantie 24 april – 5 mei 2023 
(inclusief Koningsdag 27 april) 
Hemelvaart 18 en 19 mei 2023 
Pinksteren 29 mei 2023 

Zomervakantie 24 juli – 1 september 
2023 

Eerste schooldag 2023-2024: 
Maandag 4 september 2023 

 

Vrije dagen/
uren 
Naast de vakanties zijn er nog een aan-
tal vrije dagen i.v.m. studiedagen van het 
team: 

30 september 2022 
5 oktober 2022 
23 december 2022 
12 juni 2023 
23 juni 2023 
26 juni 2023 
21 juli 2023 

Daarnaast zijn de leerlingen op maan-
dag 5 december vanaf 12.00 uur.  

 

Continurooster 
Maandag 8.20 - 14.00 uur  

Dinsdag 8.20 - 14.00 uur  

Woensdag 8.20 - 14.00 uur  

Donderdag 8.20 - 14.00 uur  

Vrijdag 8.20 - 14.00 uur   

Om 8.15 uur gaat de bel voor de inloop, 
waarna de kinderen naar hun klassen 
gaan. De leerkrachten staan bij de in-
gang/ hek om de kinderen te verwelko-
men 
Om 8.20 uur starten de lessen. 

In de pauzes van de groepen zijn er 
leerkrachten op het schoolplein  
 
 

Bewegings-
onderwijs 
Het rooster voor de gymlessen wordt 
per ingang van het nieuwe schooljaar 
gecommuniceerd door de groepsleer-
krachten.  

LET OP: de kinderen van de groepen 1 
en 2 dienen gymschoenen te dragen in 
de gym/speellokaal! Wilt u deze voor 
uw zoon/dochter meenemen, voorzien 
van naam? De gymschoenen blijven op 
school, zodat wij ze elke week kunnen 
gebruiken.  

School-
afspraken 
Positive Behaviour Support. Wij werken 
vanuit de zogenaamde PBS methode. 
De PBS methode is gericht op een posi-
tieve en duidelijke leer- en werkomge-
ving, vanuit een positieve benadering, 
met als basis de waarden die wij be-
langrijk vinden: veiligheid, verantwoor-
delijkheid en respect! Voor het positief 
beïnvloeden van gedrag is de samen-
werking als school en ouders met elkaar 
heel belangrijk.  

 

Mijn School 
Om het contact met u snel en makkelijk 
te laten verlopen maken wij gebruik van 
‘Mijn School’. Mijn School is een intranet 
dat alleen toegankelijk is voor de ouders 
en kinderen van onze school. Via Mijn 
School houden wij u op de hoogte van 
alle nieuwtjes en kunt u een bericht ver-
sturen naar de leerkracht van uw kind
(eren) en/of andere teamleden. Elke 
vrijdagavond ontvangt u een weekupda-
te. Hierin vindt u nieuws uit de groep, 
documenten en tweewekelijks de 
nieuwsbrief. 

Als u op vrijdag geen weekupdate via de 
mail heeft ontvangen, kunt u inloggen 
op Mijn School via: 
https://07yr00.mijnschool.nl 

Wij vragen u wel, mocht u problemen 
blijven houden, dit te melden bij de ad-
ministratie zodat we kunnen uitzoeken 
waarom u geen notificatie ontvangt. 
Door in te loggen hoeft u echter niets te 
missen!! Mocht u een nieuw e-mailadres 
gekregen hebben, dan horen wij ook dat 
graag! Wilt u dit dan doorgeven aan de 
administratie? Het mailadres hiervoor is: 
admin.opdenakker@vco-
oostnederland.nl. Ook overige verande-
ringen zoals een nieuw (mobiel) tele-
foonnummer, adreswijziging, allergieën 
e.d. vernemen wij graag via dit mailadres 
dan kunnen wij die wijziging(en) in onze 
administratie doorvoeren. 
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Contactgege-
vens groepen 
In verband met aangescherpte privacy 
regelementen rondom de administratie 
van leerlingen worden er geen lijsten 
met contactgegevens meer verspreid. 
Wij wijzen u op de mogelijkheid om op 
Mijn School, via uw account 
(rechtsboven onder uw naam) onder 
‘Bereikbaarheid’ en vervolgens ‘Privacy’, 
de contactgegevens voor elkaar open te 
stellen. U kunt daarbij een keuze maken 
in hoeverre u uw gegevens zichtbaar 
wilt laten zijn voor andere ouders. 

 
Contact 
Op Mijn School kunt u alles lezen over 
de privacyverklaring en de wijze waarop 
wij omgaan met het verwerken van per-
soonsgegevens.  

Wij zijn verplicht om alle ouders een 
toestemmingsformulier te laten invullen. 
Zij kunnen dan aangeven waarvoor wij 
foto’s en ander beeldmateriaal van hun 
kind mogen gebruiken of niet. U kunt 
dan denken aan gebruik van foto’s voor 
de website, schoolgids, social media 
enz. Een link voor het (opnieuw) invullen 
van deze privacyverklaring vindt u op 
het prikbord van Mijn School of via deze 
link. (https://forms.office.com/r/
QFwNJFvxR1) 

 

Verkeersveilig-
heid 
Er mag op het schoolplein niet gefietst 
worden. Als kinderen en/of ouders op 
de fiets naar school komen, dan willen 
we graag dat men lopend met de fiets 
aan de hand het schoolplein opkomt en 
afgaat.  

Als u uw kind(eren) met de auto naar 
school brengt, wilt u uw auto dan niet 
voor de inritten van de buren zetten? Wij 
houden onze buren graag te vriend. 

 

Veilig vervoeren 
van kinderen 
onder school-
tijd 
Wij willen graag veilige uitstapjes maken 
met de kinderen. Als wij ouders vragen 
om mee te rijden, willen we graag we-
ten hoeveel kinderen bij u achter in de 
auto kunnen en hoeveel zit verhogers u 
zelf heeft. Kinderen boven de 1.35 meter 

hoeven geen zit verhoger en kinderen 
jonger dan 12 jaar vervoeren we liever 
niet voor in de auto. Dit i.v.m. een airbag 
in de meeste auto's.  

 

Nieuwsbrief 
Onze nieuwsbrief verschijnt om de twee 
weken. U ontvangt deze via Mijn School. 

 

Schoolgids 
Op de website van onze school vindt u 
binnenkort onze nieuwe schoolgids. 
"Nieuwe" ouders ontvangen deze op 
papier in de informatiemap. Een verzoek 
voor een gedrukt exemplaar kunt u bij 
de directie indienen.  

 

Website 
U vindt ons op www.opdenakker.nl. 
Daarnaast maken wij gebruik van Face-
book en Instagram. 

 

Fotomomenten 
Er worden veel foto's gemaakt tijdens 
activiteiten. Een aantal verschijnen op 
Mijn School of ontvangt u via een privé-
link. Het is niet wenselijk dat ouders 
beeldmateriaal, die ze van het beveilig-
de ouderportaal Mijn School halen, van 
klas- of groepsgenoten van hun kin-
deren plaatsen op hun sociale media. 
Wij zijn hiervoor niet verantwoordelijk, 
ook al zijn de foto’s op school of opvang 
gemaakt.  

 

Allergieën 
Mocht uw kind een allergie hebben of 
zijn er wijzigingen in een bij ons bekende 
allergie, wilt u dit dan even doorgeven 
aan de leerkracht, groepsleiding of aan 
Mirjam Lefering (m.lefering@vco-
oostnederland.nl)? Wij zullen hier met 
de activiteiten rekening mee houden. 

 
Verjaardagen 
Op school wordt de verjaardag van de 
kinderen in de klas gevierd. Er wordt 
voor de kinderen gezongen en de kleu-
ters krijgen een feestmuts. De kinderen 
trakteren in hun eigen groep.  
De kinderen krijgen een kaart mee waar 
de namen van alle meesters en juffen 
op staan. In groep 1-2 mag er ook een 
tekening gemaakt worden voor jarige 
ouders en grootouders. U kunt dit met 
de leerkracht van uw kind overleggen. 
Om alles zo gezond mogelijk te houden, 
juichen wij een gezonde traktatie (ook 

voor de meester en juffen) van harte toe. 

Het uitdelen van de uitnodigingen voor 
een verjaardagsfeestje willen wij u vra-
gen om buiten school te doen. Dit om 
teleurgestelde kinderen bij school te 
voorkomen.  

 
 
 
Luizencontrole 
Na elke vakantie, op de dinsdag, doen 
onze “luizenouders” een luizencontrole. 
Op deze manier weten we of er luizen 
en/of neten zijn en kunnen we meteen 
met de aanpak beginnen om zoveel 
mogelijk verspreiding hiervan te voorko-
men. Mochten er luizen/neten gevon-
den worden, dan krijgen desbetreffende 
ouders bericht en wordt er na twee we-
ken een her controle gedaan. Wilt u op 
de dagen van een luizencontrole reke-
ning houden met de haardracht van uw 
kind(eren)? Het is zonde om ingewikkeld 
en mooi vlechtwerk uit elkaar te halen 
en teveel gel maakt de controle zeer 
lastig. Bedankt alvast voor uw mede-
werking! 

 

(Tand)arts  
bezoek 
We willen u vragen om dokters en tand-
artsbezoeken zo veel mogelijk buiten 
schooltijd te plannen. Mocht dit om een 
of andere reden niet lukken dan graag 
zo veel mogelijk aan het begin of eind 
van de schooldag. 

 

Inzameling 
We verzamelen ook dit jaar van alles om 
de schoolkas (van de ouderraad) te 
spekken. Hierdoor kunnen we voor spel-
letjes e.d. sparen. Wat er wordt ingeza-
meld en wanneer wordt gecommuni-
ceerd in de nieuwsbrief.  
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Startgesprek-
ken 
In de tweede week van het schooljaar 
vinden de ‘startgesprekken’ plaats. Deze 
gesprekken zijn bedoeld voor ouders 
van kinderen die bij een nieuwe leer-
kracht in de groep komen. De gesprek-
ken zijn bedoeld om de leerlingen en 
wat zij in het nieuwe schooljaar nodig 
hebben goed in beeld te brengen. Tij-
dens het gesprek is er de gelegenheid 
voor ouders om de leerkracht in te lich-
ten over die zaken die zij belangrijk vin-
den. Hierbij wordt gedacht aan: de thuis-
situatie, de sterke kanten van uw kind, 
zijn of haar hobby’s, welke vriendjes 
heeft hij/zij en/ of de verwachtingen 
van u of uw kind naar de school/
leerkracht. Eigenlijk is de vraag van de 
leerkracht tijdens deze 10 minuten: Wat 
wilt u graag dat ik weet over uw kind? 
Het doel van deze gesprekken is om als 
nieuwe leerkracht voldoende te weten 
te komen over een leerling om een goe-
de start te kunnen maken in de nieuwe 
groep. Uiteraard bent u niet alleen tij-
dens deze 10- minuten-gesprekken 
welkom om over uw kind te praten. Ge-
durende het jaar zijn er verschillende 
vastgestelde momenten waarop u de 
leerkracht kunt ontmoeten. En ook tus-
sendoor is er altijd gelegenheid om een 
afspraak te maken of om even langs te 
komen om uw ervaringen te delen met 
de leerkracht van uw kind. 

 

Groepsinforma-
tieavond 
In de derde week van het schooljaar 
houden wij een groepsinformatieavond. 
Tijdens de groepsinformatieavond 
geeft/geven de leerkracht(en) van uw 
kind(eren) een algemene uitleg van de 
gang van zaken aan de                        ou-
ders/verzorgers van deze groep. Denkt 
u dan bijvoorbeeld aan de dagindeling, 
de lesmethodes en de PBS- uitgangs-
punten. U kunt hierbij natuurlijk al uw 
vragen stellen; van harte welkom!! 

 

Huisbezoeken 
Als een kind voor het eerst bij een leer-
kracht in de groep zit in de groepen 0 t/
m 2, komt de leerkracht in de eerste 
periode van het jaar op huisbezoek voor 
nadere kennismaking. De afspraak 
wordt gemaakt door de leerkrachten 
van groep 0,1,2. 

 

 

 

Heeft u vragen en/of opmerkingen dan 
bent u altijd van harte welkom. Wij wen-
sen u en uw kind(eren) een schitterend 
schooljaar toe!  

 

Hartelijke groet, 

Team Op den Akker 
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