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Grondsteenspreuk van de Strijene
Zijnde in deze ruimte
is kristallijn het spel
tussen hemelse oorsprong
en aardse verbinding.
Ontvang hier de omhulling
en ontwikkel de wil
om kennis op te nemen en te verwerken
Word jezelf door ontmoetingen met anderen.
Voel je innerlijke kracht
leer verantwoordelijkheid nemen
en ervaar daarin de vrijheid
om van het leven te maken
wat binnen jouw vermogen ligt.
Je mag hier worden wie je bent
met hulp van hen
die je willen steunen
en je vertrouwen schenken.
Waardeer het verleden
Kijk uit naar de toekomst
Leef in het nu
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VOORWOORD
Voor u ligt het jaarboekje van de Strijene.
Het jaarboekje bevat actuele en praktische informatie voor de ouders van
de school.
Het boekje wordt jaarlijks, evenals de schoolgids, op onze website,
www.destrijene.nl, geplaatst.
Afgelopen schooljaar heeft ons veel gebracht. Zo is het schoolplein een
thema geweest wat door ouders is opgepakt en waar aankomend jaar vorm
aan gegeven wordt. Onze leerlingen zullen hier van gaan genieten.
Ook ons onderwijs heeft weer input gehad van de extra’s behorend bij ons
vrijeschoolonderwijs. De leerlingen hebben genoten van circusles of van
muziek en dans of van de lessen in de tuin. Daarnaast vanzelfsprekend van
het kunstzinnig onderwijs zoals het wordt gegeven door de hele school
heen. Aankomend schooljaar wordt niet anders. De extra vakken zijn van
belang voor ons onderwijs, het kunstzinnig onderwijs is onlosmakelijk
verbonden met de Strijene.
Heeft u na het lezen van het jaarboekje nog eventuele vragen of
opmerkingen dan kunt u deze sturen aan info@destrijene.nl .Wij hopen dat
onze leerlingen in schooljaar 2018-2019 weer mogen genieten van o.a.
dans, koorzang, circus en het rijke Vrijeschoolonderwijs.
Mocht u onverhoopt bij het lezen van dit jaarboekje tegen iets aanlopen dan
horen we dit graag van u.
De jaarkalender is als datumlijstje opgenomen in dit jaarboekje als
vervanging van het aparte “jaarkalender-bestand”.
H. van den Boom (Schoolleider)
J. van der Ark-Coppens (Adjunct-schoolleider)
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Algemene informatie
Schoolregels
De Strijene draagt zorg voor de leerlingen. Ouders willen een omgeving
voor hun kinderen waarin elk individueel kind de gelegenheid krijgt om te
leren in de ruimste zin van het woord. De leraren scheppen daarvoor het
pedagogisch klimaat.
De organisatorische verantwoording ligt bij de leerkracht en de
schoolleiding.
Deze zorg willen we laten merken in de omgang met elkaar.
Wij, schoolleiding, leerkrachten, ouders en leerlingen, dragen samen de zorg
voor de spullen, gebouwen en omgeving. Wij zijn daarop voor elkaar
aanspreekbaar.
Voor de ouders, leerlingen en medewerkers zijn er een aantal duidelijke
regels, bv. over het voorkomen van pesten, plagen en wat wel en niet mag
in en rond het schoolgebouw. Deze staan in de schoolregels.
Onze schoolregels zijn:

De school begint om 8.25 uur precies. Kleuters mogen door hun
ouders de klas in worden gebracht. De leerlingen van klas 1 t/m 6
blijven buiten op het plein wachten tot de klassenleerkracht ze op
komt halen. Ouders gaan in principe niet mee naar binnen. De
school is de werkplaats voor de leerlingen. Te laat komen verstoort
het essentiële begin van de dag. Daarom vragen we ouders met
klem te zorgen dat hun kind (eren) op tijd op school aanwezig
is/zijn.

Lesverzuim door ziekte dient telefonisch gemeld te worden voor
8.15 uur. Wordt de telefoon niet opgenomen, spreek dan de
voicemail in.

Als een leerling om andere redenen niet aanwezig kan zijn, dan
dient dit ruim vooraf schriftelijk te worden aangevraagd bij de
schoolleiding. Dit verzoek voor extra verlof wordt ingediend door de
ouders/opvoeders. Dit vindt minimaal één week vooraf aan het
verlof plaats. Verlof kan alleen verleend worden in speciale gevallen
en moet door de school worden vastgelegd. U kunt een aanvraag
ophalen bij de administratie, en deze na invulling ook weer daar
inleveren. U ontvangt z.s.m. doch uiterlijk een week na aanvraag
antwoord.

Geef uw berichten, afmeldingen en andere boodschappen door aan
degene die ‘s morgens de telefoon aanneemt. Dit voorkomt
verstoring van de leerkracht tijdens de voorbereiding van de dag.
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Bij afwezigheid of ziekte van de klassenleerkracht worden de
leerlingen uiteraard gewoon op school verwacht. De schoolleiding
zoekt altijd naar een zo goed mogelijke opvang van de klas.
Voetballen op de pleinen is verboden.
De school stelt zich niet aansprakelijk voor diefstal en vernieling,
ook niet van fietsen.
Fotograferen en/of filmen zonder toestemming van de schoolleiding
is verboden. Foto’s en filmmateriaal kunnen voor publiciteit van de
school gebruikt worden, indien de ouders hier geen bezwaar tegen
maken.
In noodgevallen mogen leerlingen, na goedkeuring door een
medewerker van de school, gebruik maken van de schooltelefoon.
Honden zijn niet toegelaten in de school en op de schoolpleinen.
Het is verboden te roken in het schoolgebouw.

Mobiele telefoons
Een aantal leerlingen brengt een mobiele telefoon mee naar school. Hierover
gelden de volgende afspraken:

Op onze school is het gebruik van mobiele telefoons onder lestijd
niet toegestaan.

Tijdens schooltijd worden de mobiele telefoons in de klas op een
afgesproken plaats bewaard.

Mobiele telefoons mogen na toestemming of op verzoek van de
leerkracht worden gebruikt tijdens de lessen.

Aan het eind van de schooldag worden de telefoons weer uitgereikt
aan de leerlingen.

Wanneer een leerling zonder toestemming de mobiele telefoon
tijdens schooltijd toch gebruikt, wordt deze door de leerkracht
ingenomen. Ouders kunnen dan met hun zoon/dochter de telefoon
vanaf 14.15 uur bij de leerkracht ophalen.

Met het gebruik van WhatsApp komt het voor dat oudere leerlingen
op eigen initiatief een ‘groep’ aanmaken. Ouders zijn samen met de
leerlingen verantwoordelijk voor het goede gebruik van de
WhatsApp. Dat wil zeggen geen kwetsende, beledigende inhoud ten
aanzien van anderen.

Als school dragen wij geen verantwoording voor de telefoon van de
leerlingen (bijvoorbeeld verlies en schade). Dit valt onder de
verantwoordelijkheid van de ouders en de leerling zelf.
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Vervoer en verkeer
Voor het parkeren van uw auto is een parkeerstrook (Kiss & Ride strook)
aangelegd aan de Ganzendonk. De volgende regels zijn bedoeld om tijdens
spitsuren en bijzondere activiteiten de overlast voor de buurt te beperken.
Deze regels zijn:
 Maak altijd gebruik van de parkeerstrook aan de Ganzendonk. Dit is
een zogenaamde Kiss & Ride strook. De bedoeling is dat hier wordt
geparkeerd. Voor de nodige doorstroom op deze strook: Niet stil
staan en blokkeren, maar parkeren! De strook wordt na 9 uur
afgesloten, hiermee is ook het kleuterplein dicht.
 Wanneer u langer wilt parkeren, dan kan dat aan de achterkant van
Sporthal Arkendonk.
 Als er geen ruimte is op de Kiss&Ridestrook, dient u altijd te
parkeren in de parkeervakken rondom de school en niet op de stoep
of voor inritten.
 Let op uw snelheid, op de fietsers en op overstekende kinderen.
 Beperk bij avondactiviteiten geluidsoverlast in de straat, door deze
niet vóór de school te laten plaatsvinden en rustig weg te rijden als
u met de auto bent.

De parkeerplaatsen op de Hameldonk worden niet gebruikt voor het
halen en brengen van leerlingen. Deze uitgang wordt gebruikt voor
leerlingen die met de fiets naar school komen. Auto’s zorgen daar
voor gevaarlijke verkeerssituaties.
Voor de fietsers geldt:

Er mag niet gefietst worden op de schoolpleinen. De fietsen moeten
in de fietsenstalling worden geplaatst en op slot worden gezet. De
klassen 1 t/m 6 kunnen hun fiets stallen in de fietsenstalling aan de
kant van de Hameldonk.
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Praktische informatie
Schooltijden en vakanties
De schooltijden
Voor alle leerlingen zijn de schooltijden:
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
Woensdag

van 8.25 tot 14.15 uur
van 8.25 tot 13.00 uur

Voor de klassen 1 t/m 6 is er iedere ochtend een korte pauze van 10.30 tot
10.45 uur.
Op de lange dagen tot 14.15 uur is er tevens een pauze van 12.15 tot 13.00
uur. Tijdens alle pauzes wordt er door medewerkers toezicht gehouden op
het plein.
Vakantieverlof en extra verlof
Vakantieverlof voor leerplichtige leerlingen, dus voor leerlingen vanaf 5 jaar,
buiten het vakantierooster is volgens de leerplichtwet niet toegestaan. Op
deze regel is één uitzondering, namelijk als de specifieke aard van het
beroep van één van de ouders vakantie binnen de schoolvakanties
onmogelijk maakt, zoals mensen die werken in het toerisme, de agrarische
sector of de horeca.
Op grond van een werkgeversverklaring is vakantieverlof dan mogelijk voor
maximaal 10 schooldagen, ten hoogste één keer per jaar en niet in de
eerste twee schoolweken. Daarnaast is er een regeling m.b.t. extra verlof
wegens gewichtige omstandigheden.
Deze regelingen kunt u vinden op het formulier Extra Verlof, te verkrijgen
op de administratie of op de website. Met dit formulier kunt u extra verlof
aanvragen.
De school is verplicht om bij verzuim en/of veelvuldige afwezigheid door
ziekte melding te doen.
Klassenpresentaties en open ochtend.
De klassenpresentatie en de Open Ochtend zijn gepland op vrijdag. De data
van deze dagen staan in de jaarkalender.
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Vakanties en vrije dagen in het schooljaar 2018-2019
Studiedag kleuterjuffen,

11 oktober 2018 Kleuters vrij

Herfstvakantie

15 t/m 19 oktober 2018

Studiedag, leerlingen vrij

6

Kerstvakantie

24 december 2018 t/m 4 januari 2019

december 2018

Pallas studiedag, leerlingen vrij 16 januari 2019
Carnavalsvakantie

4 t/m 8 maart 2019

Goede Vrijdag

19 april Koningsspelen GEEN VRIJE DAG!

Meivakantie

22 april t/m 3 mei 2019

Hemelvaart

30 en 31 mei 2019

Pinksteren

Vrijdag 7 t/m maandag 10 juni

Zomervakantie

8 juli t/m 16 augustus 2019
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Kalender
Jaaropening

Maandag 28-08-2018

Klas 1 t/m 6: Maandag 20 augustus,10.0014.15 uur
Kleuters:
Dinsdag 21 augustus, gewone
schooltijden
Klassenouder overleg 20.00-21.30 uur

Maandag 03-09-2018

Ouderavond voor nieuwe ouders

Donderdag 27-09-2018

Michaël feest Kleuterklassen, onder schooltijd

Vrijdag 28-09-2018

Michaël feest klas 1 t/m 6, onder schooltijd

Woensdag 3 -10-2018

Algemene ouderavond 20.00-21.30 uur

Vrijdag 12-10-2018

Klassenpresentatie van 13.00 – 14.15 uur

Maandag 12-11-2018

Sint Maarten, alle klassen 17.30-19.00 uur

Woensdag 5-12-2018

Bezoek van Sint Nicolaas (6 december vrij)

Maandag 10-12-2018

Advent viering, onder schooltijd

Vrijdag 14-12-2018

Advent muziek 8.30 uur

Maandag 17-12-2018

Advent viering, onder schooltijd

Vrijdag 21-12-2018

Advent muziek 8.30 uur
Kerstspel 17.00 en 19.00 uur

Woensdag 23-01-2019

Inloopochtend van 8.30 tot 10.30 uur

Vrijdag 01-03-2019

Carnavalsfeest, onder schooltijd

Vrijdag 15-03-2019

Open dag, 9.00-11.00 uur

Zaterdag 30-03-2019

Lentemarkt
12

Jaarboekje De Strijene 2018-2019

Vrijdag 12-04-2019

Palmpasen, onder schooltijd

Vrijdag 19-04-2019

Koningsspelen GEEN VRIJE DAG!

Woensdag 15-05-2019

Open inloop ochtend 8.30 tot 10.30 uur

Vrijdag 24-05-2019

Meiboom dansen, onder schooltijd

Woensdag 12-06-2019

Open inloop ochtend 8.30-10.30 uur

Maandag 17 juni 2019

Klassenouder overleg 20.00 – 21.30 uur

Woensdag 19-06-2019

Algemene ouderavond 20.00 -21.30 uur

Maandag 24-06-2019

Sint Jansfeest, Kleuters: onder schooltijd
Klas 1 t/m 6: 17.00 uur

Vrijdag 05-07-2019

Laatste schooldag 10.00- plm.12.30 uur
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Leermiddelen
Alle leermiddelen worden door de school verstrekt met uitzondering van:
Kleuterklassen en klas Goed passende euritmie schoentjes
1 t/m 3
Klas 4 t/m 6

Euritmie schoentjes of binnen sloffen/schoentjes

klas 1 t/m 6

Gymnastiekkleding, geen gymschoenen met
zwarte zolen.
School verstrekt 1x per leerling een pen.

klas 6

Een passer, een geo driehoek, een agenda.

Communicatie
Nieuwsbrief
De nieuwsbrief met praktische informatie van de school wordt elke
woensdag per email aan de ouders verzonden. In de nieuwsbrief treft u
berichten aan van de schoolcommissie, de schoolleider, het college en van
de werkgroepen van de school.
Teksten voor de nieuwsbrief kunnen maandag tot 12.00 uur mailen naar de
redactie: nieuwsbriefdestrijene@gmail.com
De redactie beslist over de plaatsing en inhoud van de kopij.
Facebook pagina
https://www.facebook.com/vsdestrijene
Prikborden
Via de prikborden wordt u op de hoogte gehouden van allerlei mededelingen
over lezingen, cursussen, diverse landelijke en internationale evenementen
enz. Wilt u iets ophangen dan kunt u dit overleggen op de administratie. De
klassenprikborden zijn voor mededelingen van de desbetreffende klas en
worden beheerd door de leerkrachten.

Voor alle verdere communicatie verwijzen wij naar de schoolgids.
14
Jaarboekje De Strijene 2018-2019

Klachtenregeling en vertrouwenspersoon
De stichting Pallas heeft voor alle scholen dezelfde klachtenregeling. Deze is
volledig gepubliceerd in de schoolgids (zie www.destrijene.nl).
De administratie
De administratie is op dinsdag t/m donderdag voor ouders geopend van
8.30 uur tot 9.00 uur. Buiten deze uren wordt u verzocht niet te storen. Ook
is het mogelijk dat het antwoordapparaat aan staat. Vragen kunt u ook
stellen via info@destrijene.nl . In principe krijgt u binnen een week een
antwoord.
De Medezeggenschapsraad
De wet medezeggenschap onderwijs verplicht elke school tot een
medezeggenschapsraad (MR). De MR van onze school bestaat uit twee
collegeleden en twee leden gekozen uit en door de ouders. De MR heeft
instemmings- en adviesrecht. De bevoegdheden van de raad zijn beperkt en
staan beschreven in de wet en in het medezeggenschapsreglement, welke
de MR als leidraad hanteert. Dit reglement op te vragen bij de administratie
van de school. Het emailadres van de MR is: mr@destrijene.nl
Maaltijden op school / Verjaardagtraktaties
Alle leerlingen eten op school. Verwachtingen ten aanzien van het eten: Een
stuk fruit voor de korte pauze en een stevige boterham en gezond drinken
(geen blikjes of frisdrank) voor de lange pauze.
Wie jarig is trakteert, maar dan wel een zo gezond mogelijke traktatie!
EHBO en Calamiteiten
De EHBO wordt verzorgd door de conciërge/adjunct schoolleider. Bij hun
afwezigheid door een leerkracht. In de keukenruimte hangt een oranje
EHBO –trommel aan de muur. Bij calamiteiten wordt doorverwezen naar de
huisarts of de spoedeisende hulp afdeling van het Amphia ziekenhuis te
Breda. In geval van doorverwijzing naar arts of ziekenhuis proberen wij zo
snel mogelijk de ouders te bereiken.
Het kan gebeuren dat de mensen in de school, wegens calamiteiten het
pand moeten verlaten.
Hiervoor is een vluchtplan gemaakt dat enkele malen per jaar wordt
geoefend met de leerlingen en leerkrachten. In geval van een echte
calamiteit is het belangrijk te weten of iedereen uit het gebouw is. Daarom
mogen leerlingen pas met hun ouders mee als de coördinator van de
ontruiming daarvoor toestemming geeft.
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Schoonmaak schoolgebouw
De klassen, plus bijbehorende gangen worden schoongehouden door de
ouders van de school.
In principe wordt dit op vrijdagmiddag gedaan, maar dit kan in overleg met
de leerkracht ook wel eens op een andere dag.
Een daartoe opgemaakt schoonmaakrooster wordt wekelijks in de
nieuwsbrief opgenomen.
De toiletten, de aula en de ingangen worden door een schoonmaakbedrijf
schoongemaakt.
Luizen controle
Op school vindt regelmatig controle plaats bij leerlingen op hoofdluis. Dit
wordt gedaan door de luizenwerkgroep; deze werkgroep bestaat uit een
vaste groep ouders, met een coördinator.
Uiteraard zijn in eerste instantie de ouders zelf verantwoordelijk voor de
controle van hun kinderen op hoofdluis. De schoolcontrole dient te worden
beschouwd als een vangnet om een luizenuitbraak te voorkomen. De
luizencontrolegroep werkt met een protocol, dat is opgesteld door het RIVM.
Het komt er op neer dat er direct na iedere vakantie een luizencontrole
wordt uitgevoerd in alle klassen van onze school. Elk kind wordt hierbij
afzonderlijk gecontroleerd. Wordt er hoofdluis geconstateerd, dan neemt
de coördinator contact op met de ouders van het betreffende kind. Er
worden dus geen briefjes meegegeven. Van de ouders wordt verwacht dat
zij doeltreffende maatregelen nemen om de hoofdluis te bestrijden. Indien
nodig geeft de coördinator informatie en advies over de manier waarop de
luis bestreden wordt. Verdere informatie over de hoofdluis en de bestrijding
daarvan is te vinden bij het RIVM.
Ouderbibliotheek
Momenteel is de ouderbibliotheek gesloten. Mocht u een boek willen lenen,
dan kunt u dit vragen op de administratie.
KDC de Zonnekring en BSO de Zevensprong
Peutergroep de Zonnekring en BSO de Zevensprong worden door Stichting
Istia gerealiseerd. Zij maakt gebruik van ons gebouw en werkt binnen de
voor ons zo belangrijke sfeer en pedagogie. Voor informatie en inschrijving:
www.destrijene.nl
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De financiën
Ouderschenking
In de eerste week na de zomervakantie ontvangen ouders de brief en het
formulier aangaande de ouderschenkingen. Informatie hierover vindt u in de
genoemde brief en de schoolgids. Daarnaast kunt u informatie over
schenking en de belasting vinden op www.vriendenvanpallas.nl .

Stichting Leergeld Oosterhout
Deze stichting is actief in Oosterhout met als doel kinderen van 4-18 jaar uit
gezinnen met een inkomen op minimum niveau of juist daarboven, toch
mee te kunnen laten doen met binnen- en buitenschoolse activiteiten
(schoolkosten, schoolreisjes, sporten en creativiteit). Voor informatie kunt u
bellen naar 0162-458487 en een brochure aanvragen.
Voor ouders/verzorgers die het behalen van de zwemdiploma’s voor de
kinderen niet (helemaal) zelf kunnen bekostigen, biedt de gemeente
Oosterhout (tel. 0162 – 489900) bijzondere bijstand.
Heeft u een uitkering voor levensonderhoud van de gemeente, dan kunt u
rechtstreeks bellen naar uw contactpersoon om de mogelijkheden van
bijzondere bijstand met hem of haar te bespreken.
Warm geld rekening
Het college beheert een zogenaamde ‘warm geld’ rekening. Ouders en
andere belangstellenden die, buiten de ouderbijdrage om, de school
financieel willen steunen, kunnen op deze rekening doneren. Het geld wordt
besteed aan pedagogische doelen die anders niet gerealiseerd kunnen
worden, bv. de aanschaf van materialen die buiten het budget vallen, zoals
een instrument ter begeleiding van muzieklessen, therapeutische
ondersteuning van individuele leerlingen, etc.
Schoolvervoer
Voor leerlingen die ver genoeg van school wonen, vergoedt de
woongemeente (gedeeltelijk) de kosten van het dagelijkse schoolvervoer.
Wij adviseren u contact op te nemen met uw gemeente voor verdere
informatie.
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Adressen en telefoonnummers
Gegevens de Strijene
De Strijene, basisschool voor vrijeschoolonderwijs,
Vrije Peutergroep de Zonnekring en BSO de Zevensprong
Adres
Ganzendonk 4
4907 XZ
Oosterhout

Telefoon:
(0162) 456533

E-mail: info@destrijene.nl
Website: www.destrijene.nl

Gegevens Pallas
Stichting Pallas Vrijescholen in Zuid- Nederland
Bezoek en correspondentieadres
Bronckhorstsingel 11
5403 NA Uden

Telefoon: 0413- 23 00 08
E-mail: info@stichtingpallas.nl
Website www.stichtingpallas.nl

Stichting Vrienden van Pallas
(Ouderschenking)

Website:
www.vriendenvanpallas.nl
Rekening nummer
NL26 INGB 0006 6599 60
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Medewerkers
Kleuterklassen

Tineke Meuwese
Gitta Oomen

t.meuwese@destrijene.nl
g.ruben@destrijene.nl

Klas 1

Gedi van Dijk
Wendy van Kempen

g.vandijk@destrijene.nl
w.vankempen@destrijene.nl

Klas 2

Patricia Schoones

p.schoones@destrijene.nl

Klas 3

Marike Verwaal

m.verwaal@destrijene.nl

Klas 4

Janet Koopmans
Jacqueline Leening

j.koopmans@destrijene.nl
j.leening@destrijene.nl

Klas 5

Karin van Sas
Wendy van Kempen

k.vansas@destrijene.nl
w.vankempen@destrijene.nl

Klas 6

Pam Verwoolde

p.verwoolde@destrijene.nl

Kleuterklassen, klas 4 en
6
Vakleerkrachten circus

Karin Ariëns

k.ariens@destrijene.nl

Vakleerkrachten
tuinbouw
Interne Begeleiding

Jeroen van der Lee,
Nathalie van der Lee
Vincent en Ingrid de
Wolff
Jacqueline Leening

j.leening@destrijene.nl

Onderwijsassistente

Nieke Geerts

Conciërge

Jos Snijers

j.snijers@destrijene.nl

Schoolleider

Huub van den Boom

h.vandenboom@destrijene.nl

Adjunct-schoolleider en
administratie

Jacqueline van der
Ark-Coppens

j.vanderark@destrijene.nl

Informatrices

Els Faase
Natasja van der
Weide
Karin Ariëns en
Patricia Schoones
André van Stee
Cindy Evers
Aimée Langer

k.ariens@destrijene.nl
p.schoones@destrijene.nl
vansteeandre@gmail.com
cindy.evers@hotmail.com
aimee@langer.nl

Monique Kruijdenberg

m.m.kruijdenberg@gmail.com

Medezeggenschapsraad

Indeling Poetsroosters
Coördinator
Luizencontrole
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