
 
  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                                                                

 

 

 

 

 

                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
Voorwoord: U krijgt dit schooljaar weer een schoolkalender. Hierop staan alle belangrijke data per maand aangegeven. Vakanties en 
vrije dagen, zijn grijs gemaakt. Onder elke maand hebben we een aantal voor U belangrijke zaken beschreven. Achter in deze kalender 
vindt U een overzicht van de namen van de leerkrachten en anderen die iets met onze school te maken hebben. Naast deze kalender is 
er ook nog een schoolgids. Deze schoolgids treft u aan op onze website www.bsvoordeldonk.nl. In de schoolgids staan met name 
praktische zaken verder uitgewerkt.  Daarnaast krijgt U regelmatig de Voordeldonk Info. Zo houden wij U steeds van de allerlaatste 
ontwikkelingen op de hoogte. 

 
Schooltijden:   
Maandag  8.30 – 14.45 uur   
Dinsdag  8.30 – 14.45 uur  
Woensdag  8.30 – 12.30uur  
Donderdag  8.30 – 14.45 uur  
Vrijdag  8.30 – 12.30 uur   
 
Elke morgen hebben we pauze van 10.30 – 10.45 uur.   
We eten van 12.15 tot 12.30 uur. 
Elke dag na het eten hebben we pauze van 12.30 -13.00 uur.  
 
 

Augustus 
Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag 
 

    1 
 
 
 

2 
 
 
 

3 4 5 6 7 8 
 

9 
 
 
 

 10 
 
 
 
 

11 
 
 
 

12 
 
 
 
 

13 
 
 
 
 

14 15  
 
 
 

16 
Kristel jarig 
 
 
 

17 
 
 

18 
 
  
 

19  20 
 
  
 
 
 

21 
Jessica en Sientje 
jarig  
 

22 
 

23 
 
 
 
 

24 
Eerste schooldag 
Start gouden weken 
13:45 Luizenpluizen 
 
 
 
 

25 
 
 
 
 
 

26 
Vergadering 
oudervereniging 
20.30 uur 

27 
 

28 29 
 

30 

31 
Voordeldonk info 

      

http://www.bsvoordeldonk.nl/


 

September 

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag 

 
 
 
 
 

1 2 3 
 
 
 
 
 

4 5 
 

6 

7 
Deze week 
welkomstge-
sprekken gr 1 t/m 
7 

8 9 10 11 
Marianne jarig 

12 13 

14 
 

15 16 17 18 19 
Leandros jarig 

20 

21 
Studiedag 
Alle kinderen vrij 

22 23 24 25 26 
Alana jarig 

27 

28 
Deze week 
welkomst-
gesprekken gr 8 
Voordeldonk info 
 

29 
Voordeldonkse-
dag 

30 
Kinderboeken-
week (t/m 11 okt.) 

    

       

 
Inloop  
Vanaf 8.25 uur zijn alle kinderen welkom op school. Om 8.25 uur zal de eerste bel gaan en mogen alle kinderen, vanaf dat moment, zelf 
(door de eigen ingang) naar binnen en naar de klas gaan. Dit betekent dat er voor schooltijd geen surveillance is en verzoeken we u uw 
kind niet te vroeg naar school te laten komen. Om 8.30 uur gaat de tweede bel en dienen alle leerlingen in de klas te zijn, zodat de 
leerkracht kan gaan starten met het programma. Mocht u als ouder met uw kind mee naar binnen gaan, verzoeken we u ervoor te 
zorgen dat de leerkracht om 8.30 uur ook kan starten met het programma.  

 
Vakanties: 
Op de kalender zijn de vrije dagen en de vakanties grijs gedrukt. Buiten de vakanties om is het niet toegestaan om vrij te nemen. In 
gevallen van gewichtige omstandigheden kan er een uitzondering gemaakt worden. Dit kan slechts met toestemming van de directie. 
Daarvoor moet dan altijd een verlofformulier worden ingevuld. Dit verlofformulier vindt u op de website onder het kopje ‘verlof 
aanvraag’.  

Studie(mid)dagen 
Studiedag 21 september 2020 
Studiemiddag 12 november 2020 
Studiemiddag 2 februari 2021 
Studiedag (Prodasdag) 17 maart 2021 
Studiedag 26 april 2021 
Studiedag 24 juni 2021   
Laatste schooldag 23 juli 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Vakantie/vrije dagen 2020-2021  

Herfstvakantie 19 okt. t/m 24 okt. 2020 

Kerstvakantie 21 dec. 2020 t/m 1 jan. 2021 

Carnavalsvakantie 15 feb. t/m 19 feb. 2021 

Tweede Paasdag 5 april 2021 

Meivakantie  3 mei t/m 14 mei 2021 

Tweede Pinksterdag 24 mei 2021 

Zomervakantie 26 juli t/m 3 sept. 2021 



 

Oktober 

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag 

   1 2 3 4 

5 Dag van de leraar 
Maurits jarig 
Cultuur dans gr 5-6 
MR vergadering 
18.30 uur 

6 
Schoolfotograaf 

7 8 9 10 11 

12 13 14      
Erik en Maaike 
jarig 

15 
 
 

16 
Auke jarig 

17 
 
 
 

18 
 

19                      
Herfstvakantie 
        

20 
Herfstvakantie 

21 
Herfstvakantie 

22 
Herfstvakantie 
Ton jarig 

23 
Herfstvakantie 

24 
Herfstvakantie 

25 
Herfstvakantie 

26 
13:45 
Luizenpluizen 
Voordeldonk info 

27 28 
Vergadering 
oudervereniging 
20.30 uur 

29 30 31  

 
 

Gymrooster 2020-2021  

Groep  Maandag  

3-4a-4b 10.00-10.45 uur  

5 10.45-12.15 uur 

  Dinsdag  

6 8.45-10.15 uur 

  Vrijdag  

7-8 8.45-10.15 uur 

 
Lestijden schoolzwemmen. 
Groep 4 gaat op donderdag zwemmen in “De Schop”.  

Lestijd: 4a 11.30 uur tot 12.00 uur (exclusief reistijd) 
              4b 10.00 uur tot 10.30 uur (exclusief reistijd). 
 
 
Speelzaal 
Groep 1 en 2 maken gebruik van onze speelzaal. Het is de 
bedoeling, dat de kinderen dan gymschoenen aan hebben. Het 
gemakkelijkst in gebruik zijn inschieters of gymschoenen met 
klittenbandsluitingen. Ook andere kinderen die van de speelzaal  

gebruik maken worden geacht gymschoenen aan te hebben of 
op blote voeten te gymmen of te dansen. 
 
Gymkleding Groep 3 t/m 8: gymschoenen, korte broek, shirt en 
sokken.  
De kinderen van groep 5 t/m 8 douchen zich en dienen ook een 
handdoek mee te brengen. Met het oog op veiligheid doen we  
horloges en sieraden (met uitzondering van oorknopjes) af/uit. 
 
Deodorant 
In groep 7 en 8 staan we het gebruik van een roller deodorant 
toe. 
 
Kan uw kind niet meedoen met de gym- of zwemles? Laat het de 
leerkracht even weten middels een e-mail of briefje. 
 
 
 
 
 
 
 



 

November 

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag 

      1 

2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 
Voorstelling Mad 
Science 

12 Studiemiddag  
Alle kinderen 12.15 
uur vrij 
Inloop 17.30-18.30 
uur 

13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 
Sintactiviteit 
groep 3-4 

28 29 

30 
Voordeldonk info 
(december en 
januari) 
MR vergadering 
18.30 uur 

      

 
Pauzehap: 
Drie dagen per week nemen de kinderen een gezonde pauzehap mee. Dus a.u.b. op dinsdag, woensdag en donderdag een groente- of 
fruithapje meegeven. Op de andere dagen mag het eventueel ook een koek of boterham zijn. Wij verzoeken u vriendelijk voor de 
kinderen van groep 1 t/m 4 dit van een naam te voorzien. Om veel fruitafval te voorkomen vragen we u een  
een kleiner portie fruit mee te geven. Ook het meegeven in stukken kan helpend zijn, met name ook voor leerlingen in de midden– en 
bovenbouw. 
 
Eten in de groep: 
De school heeft een continurooster. Kinderen eten in hun klas met de eigen leerkracht. Kinderen nemen hun eigen lunchpakketje mee. 
Dat lunchpakket bestaat uit bijvoorbeeld brood, fruit en drinken. Wij vinden het belangrijk dat de lunch voedzaam en gezond is. Snoep 
en koek is daarom niet toegestaan.  
Naast brood nemen de kinderen ook drinken mee. Drank met prik is niet toegestaan. Ook hierbij vragen we u om een gezonde keuze te 
maken.  We gaan er van uit dat alle kinderen op school blijven eten. Echter blijft de mogelijkheid bestaan om thuis te eten. De pauzetijd 
daarvoor is drie kwartier, van 12.15 tot 13.00.  
Mocht u hiervoor kiezen dan maakt u deze keuze voor een langere periode. In dit geval tot de kerstvakantie. Na de kerstvakantie kunt 
u eventueel veranderen van keuze. Wij willen u vragen aan school bekend te maken als u kiest om uw kinderen thuis te laten lunchen. 
Dit kan via de leerkracht van uw kind.  
 
 
 
 



 

December 

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag 

 1 2 3 4 
Sinterklaas op 
school 

5 
 

6 

7 8 9 
Vergadering 
oudervereniging 
20.30 uur 

10 11 12 13 
Jacqueline jarig 

14 15 16 17 18 19 20 

21 
Kerstvakantie 

22 
Kerstvakantie 
Karin jarig 

23 
Kerstvakantie 

24 
Kerstvakantie 

25 
Kerstvakantie 

26 
Kerstvakantie 

27 
Kerstvakantie 

28 
Kerstvakantie 

29 
Kerstvakantie 
Pauline jarig 

30 
Kerstvakantie 

31 
Kerstvakantie 
Oudjaarsdag 

   

       

 
Afmelden bij ziekte:  
Als uw kind ziek is of niet naar school kan komen, verwachten we een mailtje naar de eigen leerkracht, een briefje of een telefoontje 
vóór 9.00 uur. Als we om 9.00 uur geen bericht hebben ontvangen en uw kind is niet op school, wordt contact opgenomen met de 
ouders. 
 
Verlof: 
Ouders kunnen verlof van school voor de kinderen aanvragen bij de directeur. U moet zich daarbij wel realiseren dat zij zich ook in 
deze zaken aan de wet dient te houden. Kinderen vanaf 5 jaar zijn leerplichtig. 
U dient zich te houden aan de vastgestelde schoolvakanties. Dat geldt ook voor (wintersport)vakanties of bezoek van buitenlandse 
kinderen aan hun eigen land. In heel bijzondere gevallen mag de directeur van de school een leerling vrij geven om met zijn ouders op 
vakantie te gaan. Dat mag hooguit één keer per jaar voor een periode van ten hoogste tien dagen. Dat geldt alleen voor ouders die door 
hun beroep niet in de schoolvakanties vakantie kunnen nemen. U moet dan een verklaring van uw werkgever laten zien waaruit blijkt 
dat u niet op een ander moment met vakantie kunt.  
De directeur mag geen toestemming geven als het gaat om de eerste twee weken na de grote vakantie. De directeur moet ongeoorloofd 
verzuim doorgeven aan de leerplichtambtenaar van de gemeente. 
 
 
 



 

Januari 

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag 

    1 
Kerstvakantie 
Nieuwjaarsdag 

2 
Kerstvakantie 

3 
Kerstvakantie 

4 
Start zilveren 
weken 
13:45 
Luizenpluizen 
 

5 6 7 8 9 10 

11 
 

12 
 

13 
 

14 15 16 
Sanne jarig 

17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 Voordeldonk info 
(februari en maart) 
Deze week 
adviesgesprekken gr 
8 

26 27 28 29 30 31 

 
Voordeldonk Info: 
Via de Voordeldonk Info krijgt u allerlei informatie over school. Deze ontvangt u maandelijks. 
 
Ouderhulp: 
Op u als ouders zal weer een beroep gedaan worden om hulp te bieden bij diverse activiteiten zoals duolezen, assistentie bij 
activiteiten, hulp bij excursies, luizenpluizen, verkeersouder enzovoorts. Wij hopen wederom op uw medewerking. Alvast bedankt 
daarvoor. 

 
Verjaardagen: 
Uiteraard wordt aan de verjaardag van de kinderen aandacht besteed. In de groepen 1/2/3 zijn ouders en/of jongere broertjes en zusjes 
daarbij vaak van de partij. Het is niet de bedoeling dat kinderen van andere groepen bij broertje/zusje mee de verjaardag gaan vieren. 
Kinderen mogen op hun verjaardag trakteren. De school zorgt voor die traktatie. We hebben een aantal bakjes met diverse soorten 
eenvoudig snoep. De jarige mag dan kiezen uit welk bakje hij/zij trakteert.  
Wij vinden het om meerdere redenen niet fijn dat er op verjaardagen video-opnamen gemaakt worden: 
-- Niet alle leerkrachten vinden het fijn om “gefilmd” te worden. 
-- Kinderen gaan zich vaak anders gedragen. 
-- De betrokkenheid van de jarige en andere  kinderen en ouders voor het echte feest wordt minder.  
Vandaar dat we zeggen: er mogen wel enkele foto’s gemaakt worden, maar geen film- of video-opnamen. 
Wanneer de leerkrachten verjaardag vieren hoort u dat tijdig. Zo'n dag moet op de eerste plaats een feestdag worden voor de kinderen. 
Een cadeautje geven hoort daar in de ogen van kinderen ook bij. De leerkrachten vinden een zelfgemaakte attentie leuker dan een 
gekocht cadeautje. 

  



 

Februari 

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag 

1 2 
Studiemiddag 
Alle kinderen 12.15 
uur vrij 

3 
Vergadering 
oudervereniging 
20.30 uur 

4 5 6 7 

8 
MR vergadering 
18.30 uur 

9 10 11 12 13 14 
Mariëlle jarig 

15 
Carnavalsvakantie 

16 
Carnavalsvakantie 

17 
Carnavalsvakantie 

18 
Carnavalsvakantie 

19 
Carnavalsvakantie 
Ine jarig 

20 
Carnavalsvakantie 

21 
Carnavalsvakantie 

22 
13:45 
luizenpluizen 

23 24 25 
Rapport 

26 27 28 

       

 
Stagiaires: 
Elk jaar hebben wij ook mensen op school die stage lopen. Zij moeten praktische ervaring opdoen. Wij proberen ze daarin te 
begeleiden. De studenten die wij krijgen komen meestal van Pedagogische Hogeschool De Kempel, het Summacollege en het ROC Ter 
AA. Stagiaires zullen zich in de Voordeldonk Info voorstellen.  
  
Gevonden voorwerpen: 
De op school gevonden voorwerpen worden een tijd lang op school bewaard. Mist uw kind een kledingstuk, informeer dan bij de 
leerkracht of conciërge. 
 
Luizenpluizen: 
Een aantal ouders controleert elke maandag na een vakantie, alle kinderen op hoofdluis. Op school is informatie over bestrijding 
aanwezig.  De data van de controle vindt U op de kalender. 
 
Fietsen: 
Onze overdekte fietsenstalling is van beperkte omvang. De meeste kinderen wonen binnen loopafstand van de school. Ons verzoek 
aan ouders is dan ook: stuur uw kind niet met de fiets naar school, tenzij lopen echt te ver is. Wij kunnen geen verantwoording nemen 
voor beschadiging of verlies van fietsen. Fietsen worden netjes geplaatst in de daarvoor bestemde fietsenstalling. 
 
Skateboards, waveboards en stepjes: 
Onze speelplaats biedt ruimte genoeg hiervoor. Zolang er veilig mee omgegaan wordt, laten we het gebruik hiervan toe. We parkeren 
deze, net als onze fietsen, buiten. 
 
Mobiele telefoons: 
Mobiele telefoons laten we thuis, mits ouders toestemming hebben gevraagd aan directie of groepsleerkracht. 

 



 

Maart 

 

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag 

1 
Deze week 
voortgangsge-
sprekken 

2 
Cultuur 
literatuur/muziek 
gr 7-8 

3 4 5 6 7 

8 9 10 
Open ochtend 

11 12 
Open ochtend 

13 14 

15 16 17 
Prodasdag 
Alle kinderen zijn 
vrij 

18 19 20 21 

22 23 24 
Grote Rekendag 

25 26 
Paas/lenteactivi-
teit gr 3-4 

27 28 

29 
Voordeldonk info 

30 31 
Theoretisch 
verkeersexamen 
gr 7 
Paas/lente act. 1-2 

    

       

      
Schoolgewenning: 
Om als leerling op een school te kunnen worden toegelaten moet een kind de leeftijd van 4 jaar hebben bereikt. Ouders kunnen hun 
kind, vanaf de dag waarop het de leeftijd van 3 jaar heeft bereikt, schriftelijk aanmelden via het inschrijfformulier. Zij dienen dat 
minimaal 10 weken voordat het kind zou moeten starten te doen, tenzij er zwaarwegende redenen zijn waardoordat niet mogelijk is.   
Twee maanden voordat uw kind 4 wordt, wordt u door de leerkracht uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek tussen kind, ouders 
en leerkracht. Hierin staat het kind centraal. Ook worden er wen-momenten gepland. 
De dag na de 4e verjaardag mag uw kind starten op school. 
Voor kinderen die in de zomervakantie de leeftijd van 4 jaar bereiken, zijn wen-momenten wat lastig te organiseren. Zij zijn welkom op 
de wisselmiddag om kennis te maken met de klasgenoten en leerkracht(en). Zij kunnen direct na de zomervakantie in hun nieuwe groep 
starten. In de laatste 4 weken voor de zomervakantie stromen geen leerlingen meer in. 
 
Speciaal voor ouders groep 1 en 2: 
Ook groep 1 en 2 beginnen om 8.30 uur. Een vriendelijk doch dringend verzoek: breng uw kind op tijd, maar niet te vroeg en blijf niet te 
lang in de klas, zodat de leerkracht en de kinderen op de geplande schooltijd ook echt kunnen beginnen. 
 

 
   
  
 



 

April 

 

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag 

   1 2 3 4 
1e Paasdag 

5 
2e Paasdag 
Sandra jarig 

6 7 8 9 

10 11 

12 
MR vergadering 
18.30 uur 

13 14 15 
 

16 17 18 

19 20 21 22 23 
Koningsspelen 

24 25 

26 
Studiedag 
Alle kinderen vrij 

27 
Koningsdag 

28 29 30   

 
 
Medezeggenschapsraad (MR): 
Dit is een orgaan dat volgens de Wet Medezeggenschap Onderwijs de zeggenschap van ouders en leerkrachten uitvoert. De 
personeelsleden  van de school kiezen drie mensen uit hun midden en ouders kiezen drie mensen uit hun geleding om volgens het 
medezeggenschapsreglement directie en bestuur te adviseren over allerlei zaken die de school betreffen. 
Vergaderingen van de MR zijn openbaar. Ouders zijn op de vergadering van harte welkom. Ongeveer een week voor een MR-vergadering 
komt een uitnodiging met agenda op de website van school staan. Voor meer informatie over de MR kan men uiteraard terecht op de 
site, maar ook bij de MR-leden.  
 

Samenstelling van de MR: 
Namens de ouders:  
Paul Bruystens (voorzitter) paulbruystens@gmail.com  
Martine Martens    
Thijs van Maris   
 
Namens het personeel: 
Sientje Smits  sientje.smits@prodas.nl     
Ton Vugts ton.vugts@prodas.nl  
Sanne Ceelen               sanne.ceelen@prodas.nl  
   
 
 

 

mailto:paulbruystens@gmail.com
mailto:sientje.smits@prodas.nl
mailto:ton.vugts@prodas.nl
mailto:sanne.ceelen@prodas.nl


 

Mei 

  

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag 

     1 2 

3 
Meivakantie 

4 
Meivakantie 

5 
Meivakantie 
Bevrijdingsdag 

6 
Meivakantie 

7 
Meivakantie 

8 
Meivakantie 

9 
Meivakantie 

10 
Meivakantie 

11 
Meivakantie 

12 
Meivakantie 

13 
Meivakantie 
Hemelvaart 

14 
Meivakantie 

15 
Meivakantie 
Hanneke jarig 

16 
Meivakantie 

17  
Start bronzen 
weken 
13:45 
Luizenpluizen 

18 19 20 
Dode hoek 
project gr 7-8 

21 22 23 
1e Pinksterdag 

24 
2e Pinksterdag 

25 26 27 28 29 30 

31       

 
Adressen van instanties waarmee wij o.a. contact hebben 
 
Inspectie van het basisonderwijs 
www.onderwijsinspectie.nl   
Telefoon algemeen: 088-669 60 00 
 
GGD-BZO 
Hebt u vragen aan de jeugdverpleegkundige of jeugdarts, neem dan gerust contact op met het team Jeugdgezondheidszorg: 

 Kijk op de website www.ggdbzo.nl/ouders  
 

 Of bel de GGD Brabant-Zuidoost via: 088 0031 414 op maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur  
 

 Stuur een e-mail naar: mijnkindendeggd@ggdbzo.nl 
Vermeld altijd de voor- en achternaam en geboortedatum van uw kind 

 
Zorg en ondersteuning in Asten 
Bij Sociaal Team Asten kan iedereen terecht met vragen over zorg en ondersteuning. Denk daarbij aan individuele ondersteuning, 
huishoudelijke hulp, aanpassingen in huis, vervoer en het ontmoeten van andere mensen. Wij helpen je graag verder. Zodat je de hulp  
 

http://www.onderwijsinspectie.nl/
http://www.ggdbzo.nl/ouders


 

Juni 

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag 

 1 
Marga jarig 

2 3 4 5 6 
 

7 8 9 
Vergadering 
oudervereniging 
20.30 uur 

10 11 12 13 

14 15 
Schoolreis 

16 17 18 19 20 

21 22 23 24 
Studiedag 
Alle kinderen vrij 

25 26 27 
 

28 
MR vergadering 
18.30 uur 

29 30 
Kamp gr 8 

    

       

 
krijgt die je nodig hebt van de juiste organisatie en de persoon die bij jouw hulpvraag past. Neem gerust contact met ons op voor meer 
informatie. Bezoek onze website www.sociaalteam-asten.nl .  
 
Buitenschoolse opvang: 
Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag kan uw kind(eren) gebruik maken van de buitenschoolse opvang van Norlandia 
Kinderopvang.  Deze is gehuisvest in de school. Zij zijn na schooltijd aanwezig tot in ieder geval 18.15 uur. Tevens bestaat de mogelijkheid 
voor verlengde opvang tot 18.30 uur. Bij voldoende belangstelling kan er ook gebruik gemaakt worden van opvang op woensdag. 
Daarnaast bieden wij ook voorschoolse opvang aan van 07:30-08:30. De pedagogisch medewerkers brengt uw kind(eren) vervolgens 
naar de klas. 
Tijdens vakanties en studiedagen kan uw kind(eren) komen van 07.30 tot in ieder geval 18.15 uur, eventueel te verlengen tot 18.30 uur. 
Afhankelijk van het aantal kinderen dat tijdens vakanties hele dagen onze opvang bezoekt, bekijken we per vakantie of kinderen uit 
Asten en Someren  gezamenlijk opgevangen kunnen worden op één locatie. 
Voor meer informatie over Norlandkia Kinderopvang Zuid kunt u contact opnemen met de Holding, planning.zuid@norlandia.nl of tel: 
0411-688228. U krijgt dan een informatiepakket toegestuurd en uiteraard krijgt u daarna een uitgebreide rondleiding samen met uw 
kind(eren) op de locatie. 
Natuurlijk  staan onze pedagogisch medewerkers u ook graag te woord. 
Loop gerust een keer binnen! 

 
 

http://www.sociaalteam-asten.nl/
mailto:planning.zuid@norlandia.nl


 

Juli 

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag 

   1 
Kamp gr 8 

2 
Kamp gr 8 

3 4 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 
Wisselmiddag 

14 15 
Rapport 

16 
Eindejaarsactivi-
teit gr 3-4 

17 18 

19 20 21 
Schoolverlatersac
tiviteit 

22 
Laatste schooldag 
Jaarafsluiting 

23 
Alle kinderen zijn 
vrij 

24 25 

26 27 28 29 30 31  

 

 
de zomervakantie duurt van  maandag  26 juli t/m vrijdag 3 september 2021 
 

 
 
Oudervereniging 
Hiervan zijn alle ouders die een kind op onze school hebben lid. Het bestuur wordt gekozen door en uit de ouders. Er wordt jaarlijks een 
vrijwillige contributie gevraagd.  
De oudervereniging assisteert de school bij allerlei activiteiten (bijv. de kerstviering) of regelt ze zelfstandig, waarvan we met name noemen 
de jaaropening,  de sinterklaasviering, de schoolfotograaf en de schoolreis. Uiteraard gebeurt alles in nauw overleg met de school. 
Het bestuur van de oudervereniging vergadert ca. zes keer per jaar.  
Onze oudervereniging wordt zeer gewaardeerd. Financiën van de ouderraad staan los van de financiën van de school; de vereniging is echt 
van de ouders en niet een onderdeel van de school zelf. 
 
De samenstelling van het bestuur van de oudervereniging:  
Frank van der Velden voorzitter fend.vandervelden@gmail.com  
Susanne van Oosterhout penningmeester    
 
 
 
 
 
 
Samenstelling team Voordeldonk 
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Directeur: 
Marielle van Rijt 
marielle.vanrijt@prodas.nl 
directie.voordeldonk@prodas.nl  
 

Leerkrachten: 
Groep 1-2a 
Sanne Ceelen 
sanne.ceelen@prodas.nl 
 
Leandros Sidiropoulos 
leandros.sidiropoulos@prodas.nl  
 
Groep 1-2b 
Karin Rongen 
karin.rongen@prodas.nl 
 
Groep 1-2c 
Jacqueline van Gerwen 
jacqueline.vangerwen@prodas.nl 
 
Groep 3 
Sientje Smits 
sientje.smits@prodas.nl 
 
Groep 4a 
Alana van Klaarbergen 
alana.vanklaarbergen@prodas.nl  
 
Groep 4b 
Pauline Lamers 
pauline.lamers@prodas.nl 
 
Groep 5 
Auke Beelen 
auke.beelen@prodas.nl  
 
Groep 6a 
Marianne Vugts 
marianne.vugts@prodas.nl 
 
Jessica Swinkels 
jessica.swinkels@prodas.nl 
 
Groep 6b 
Erik Swinkels 
erik.swinkels@prodas.nl 
 
Groep 7 
Maaike Rhoe 
maaike.rhoe@prodas.nl  
 
Maurits Hendrikx 
maurits.hendrikx@prodas.nl 
 
Groep 8 
Ton Vugts 
ton.vugts@prodas.nl  
 
  
 

Internebegeleiding/MT: 
Ine Blenckers 
ine.blenckers@prodas.nl 
 
Hanneke Mertens 
hanneke.mertens@prodas.nl 
 

conciërge: 
Kristel vossen 
kristel.vossens@prodas.nl  
 

administratief medewerkster: 
Sandra van Opbergen 
administratie.voordeldonk@prodas.nl 
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