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JAARKALENDER

VOORWOORD
De basisschool is een stukje van je

namen, e-mailadressen enz. Tevens

leven. Voor de kinderen en voor u,

geven we in deze schoolkalender

als ouders. Jarenlang is er diezelfde

beknopte informatie over de regels

weg van huis naar school en weer

en afspraken, zoals die bij ons op

terug. Wist u dat u in de loop van

school gelden. De volledige school-

de jaren uw kind in totaal zo’n 8000

gids is op onze site te vinden.

uur toevertrouwt aan de zorg van
de basisschool? Dat is een belang-

Wij hopen dat u onze schoolkalender

rijk deel van een kinderleven. Een

met veel plezier leest. Als u tijdens

school kies je dan ook met zorg.

of na het lezen vragen, opmerkingen
of suggesties heeft, vertel ze ons!

In deze schoolkalender vindt u in-

Op die manier draagt u bij aan de

formatie die jaarlijks wijzigt zoals

ontwikkeling van een effectieve en

vakanties, data van activiteiten,

waardevolle schoolkalender.
Laat het komend schooljaar een
fijn jaar worden voor u en uiteraard
voor uw kind(eren)!
Met vriendelijke groeten,

Namens het team,
de Medezeggenschapsraad (MR)
en de Oudervereniging (OV)
van Sprankel!,
Mariëtte Reimert (dir.)

AUGUSTUS

MAANDAG

DINSDAG

1

WOENSDAG

2

DONDERDAG

4

3

9

8

11

10

Fedde Arkes

Stijn Koekkoek

16

17

6

7

12

13

14

23

Tygo Pierik

18

19

20

24

25

Start schooljaar
Deze week
kriebelen

30
Alle groepen
inloopspreekuur
15.30 - 16.15 uur

31
Femke van den Berg
Amy Zwijnenberg

21
Jula Kroes

26

27
Ties Ogink

29

Ize Schrijver
Féline van Tolij

Diede Kappert

Floor Offenberg

Boaz Meijer

ZONDAG

5

Sepp Bovenmars
Yfke van Putten

Noah Everts

22

ZATERDAG

Jessey Herbrink
Nora Preuter

Merlyn Tijs

15

VRIJDAG

Klussenteam

28

SEPTEMBER

MAANDAG

DINSDAG

WOENSDAG

DONDERDAG

Alle groepen
inloopspreekuur
15.30 - 16.15 uur

Darryl Kogelman

Olaf Boxebeld

12
Alle groepen
inloopspreekuur
15.30 - 16.15 uur

19
Stan Bloo

7

6

Mees Wispels
Informatie-avond

20

14

Pepijn Kroes
Thijmen van Tolij

Alle groepen
inloopspreekuur
13.30 - 14.15 uur

21

Yonna
Kleinlugtebeld

Sem van
der Vegte
Lieke Bonenkamp
Susan van Middelaar

Juffendag
groep 1 en 2

Juffen- en meester
dag groep 3 en 4

26

27

28

15
Niek Bonenkamp
Myla Herbrink
Joris Mars

22

Kinderpostzegels

4
Kensi Dollenkamp
Jim van der Sligte
Evy Reimink

10

11

16

17

18

Schoolviering
start schooljaar

Kacper Borawski

Pim Eilert

23
Schoonmaak
kleutermateriaal

Naud Zwinselman

3
Lion Koenjer

Stijn van Middelaar

29

ZONDAG

9

8

Yfke Baas
Suze Krisman

2
Roos Overkamp

Hanne Boschman

13

ZATERDAG

1

Tim Koenjer
Tess Lugtenberg

5

VRIJDAG

30

24
Jip Grefelman
Morris Rozendal
Klussenteam

25
Brent Popping
Lieke van der
Stouwe

OKTOBER

MAANDAG

DINSDAG

WOENSDAG

DONDERDAG

VRIJDAG

ZATERDAG

ZONDAG

1

2

8

9

Linde Witten
Senn Schrijver

3
Tygo Fikken

4
Lars Pierik

Lode Heethaar

Start
Kinderboekenweek

Studiedag,
alle leerlingen vrij

11

10

6

5

Evy Huysmans
Aleksander
Weglewski

13

12

Herfstvakantie

18
Herfstvakantie

24

25

19
Herfstvakantie

26

20
Gijs Antonissen

Herfstvakantie

Herfstvakantie

28

15

16

22

23

Klussenteam

Isa Koekkoek

29

Studiedag,
groep 1 t/m 8 vrij
Deze week
kriebelen

Freke Siebelt

31

Sallandse
Techniekdagen
(groep 6, 7 en 8)

Lisa Kogelman
Dewi Kolkman

21

Sofie Knobben
Kene Bouwhuis
Sanna Kroes

27

Jimme de Groot
Jurre Slagman
Siem Veltmaat

14
Afsluiting
Kinderboekenweek

Fietscontrole

17

Fien Bonthuis
Sallandse
Techniekdagen
(groep 6, 7 en 8)

Guus Blankenvoorde
Joris Wessel
Bjorn Tielbeke

7

Elynn Kleinlugtebeld

30
Guus Ebbinge
Fien Heethaar
Wout Hulsman

NOVEMBER

MAANDAG

DINSDAG

WOENSDAG

1
Lobke van der Kolk
Bente Hollak
Jasper Hondshorst

7

14

Maxim Rozendal
Thijmen Hallink
Milan Huisman
Noud Jansen
Sijn Wijnberg

15

Kay Preuter
Deze week
oudergesprekken

Verwijzingsgesprekken groep 8

21

2
Maaike Bleumink
Mia Dollenkamp

22

29
Colin Bloemers
Roan de Vos

3
Siem van der Sluis

ZATERDAG

5

4

ZONDAG

6
Vico Reimert
Jaylin Schoemaker

Rosalie Tielbeke

10

11

12

13

16

17

18

19

20

25

26

27

Lars Kogelman

Kyan Groenendijk

23

Verwijzingsgesprekken groep 8

24
Studiemiddag,
groep 1 t/m 8
om 12.00 uur vrij

Dylan Kogelman
Kian Kroes

28

VRIJDAG

9

8

Jari Pierik
Wout Baas
Jorn Schuurman

DONDERDAG

30
Zenn Bouwhuis
Floor Kogelman

Wes Temmink
Pim Wiersum

Klussenteam

DECEMBER

MAANDAG

DINSDAG

WOENSDAG

DONDERDAG

VRIJDAG

ZATERDAG

2

1
Noé van Beesten
Zoï Koenjer

5

6

Sinterklaasfeest
Alle leerlingen
om 12.00 uur vrij

Esmée Harmsen
Fleur Holterman
Tiana Kasujja

Tom Krisman

12
Roos Ogink
Robin Schieck

7

Yinthe van Meerveld
Sanne Otte

14

13

9

15

16

17

Esra Kroes

Kerstvakantie

Kerstvakantie

28
Kerstvakantie

23

29
Kerstvakantie

30
Kerstvakantie

11

18
Brent
Blankenvoorde
Kyra Boxebeld

24

Start kerstvakantie,
alle leerlingen
om 12.00 uur vrij

Lana Journée

Kerstviering

27

Eli Maria

22

Elise Hekkink

Tiem Koenjer
Liv Temmink

26

21

Casper Jansen
Holleboom
Merel Kroes

Ivo Simons

Nela Krysiak

20

4

10

Kick Hoonhorst

Leroy Fikken

19

3
Meike Boksebeld
Levi Kappert

8

ZONDAG

31

25

JANUARI

MAANDAG

DINSDAG

WOENSDAG

DONDERDAG

VRIJDAG

ZATERDAG

ZONDAG

1

2

3

4

Luus de Groot
Siep de Groot
Kerstvakantie

Kerstvakantie

Kerstvakantie

9

10

5

6

Brajan Sulik

Sanne Huisman

Stijn Braam

Kerstvakantie

Kerstvakantie

Klussenteam

11

12

13

7

8

14

15

Thijs van den Berg
Deze week
kriebelen

Jesse Reimert

16

Payday OV

17

Julan Hendriks

18

Thijmen Westerkamp

19

Tess Grootemarsink
Jimmy van Driessen

23
Studiemiddag,
groep 1 t/m 8
om 12.00 uur vrij

30

24
Robin van Lenthe
Len Overesch
Luca van der Vechte

31

20

Benjamin Mroz

21

22

28

29

Emma Dollenkamp

25
Suus Overkamp

26
Deef Simons

27
Marit Koerhuis
Celina Moubayed
Devlin Tijs

Lotte Bosman

FEBRUARI

MAANDAG

DINSDAG

WOENSDAG

DONDERDAG

2

1

VRIJDAG

ZATERDAG

4

3

7

8

Sofie Grefelman
Merle Koerhuis
Gijs van Vliet

13
Deze week
oudergesprekken

14
Pim Roessink
Demi van Tolij

21

20

12

18

19

Moos Slagman
Luca van der Sligte

16

17

Mas Heethaar
Maylo van Meerveld

Puck Hulsman

22

Uitslapen na
verlichte optocht,
school start
om 9.30 uur

Carnaval op school,
’s middags carnaval
bij Reimink

28
Amy Boxebeld
Laura Jansen

Voorjaarsvakantie

11

23

24

25

26

Merle Kruiper
Jesse Zielman

Studiemiddag,
alle leerlingen
om 12.00 uur vrij

27

Verwijzingsgesprekken

15
Loïs Kroes

Gerben
van den Berg
Lauren Wispels
Meike van Middelaar

10

Winterrapport mee
Féline Westera
Lauren Rozendal

Verwijzingsgesprekken

9

Emma Lugtenberg

5
Puk Masman
Roan van Putten
Emma Velderman

Joy Knobben
Mitch Knobben

6

ZONDAG

Voorjaarsvakantie

Duncan Schoemaker

Start
voorjaarsvakantie,
alle leerlingen
om 12.00 uur vrij

Annelieke Wessel

Lyann Bolink

MAART

MAANDAG

DINSDAG

WOENSDAG

DONDERDAG

1
Voorjaarsvakantie

7

6

VRIJDAG

2
Voorjaarsvakantie

8

ZATERDAG

3
Voorjaarsvakantie

9

ZONDAG

4

Jurre Bonthuis
Lorèn Kloosterman

Klussenteam

10

5

12

11

Lola Schrijver
Deze week
kriebelen

Len Veltmaat

13
Daan Schoemaker
Fem Knobben
Dide Offenberg

20

Gijs Zandman

15

14

Lise Herbrink

16

Jaëlle Hulsman
Ido Zwinselman

21

17
Linde Hekkink
Saar Valk

22

23

24

27

28

29

Jens van Beesten
Theorie
verkeersexamen

Dion van Beesten
Mik Lans

25
Rens Bloo

30
Finn Holterman
Jaxx Kieftenbeld

31

19
Isa Bloo
Jorin Bloo

Suze Heethaar

Finn Kostense
Jesse Schrijver
Teun Valk

Week van de
lentekriebels

18

26
Ties Jansen
Of Lorkeers
Fien Wiersum

APRIL

MAANDAG

DINSDAG

WOENSDAG

DONDERDAG

VRIJDAG

ZATERDAG

ZONDAG

1

2

8

9

Liv van der Sluis
Klussenteam

3

4
Nick Ruiter

10
Finn van ‘t Erve

Dex Morrenhof
Linn Reimert

11

Studiedag,
groep 1 t/m 8 vrij

2e Paasdag

17
Deze week
oudergesprekken

24

18

Noortje
Grefelman
Giel Kievitsbosch

5

6

7

Praktijk
verkeersexamen

Paasviering

Lennon Herbrink
Charlène Finke

Stef Hulsman

Schoolvoetbal

Eitje tikken

Goede Vrijdag (vrij)

1e Paasdag

13

12

14

Finale
schoolvoetbal
Herdenking
bevrijding
Lemelerveld

Anne Belle Veltien

19

Nova Schuurman

20

21
Elin Jansen

Eindtoets groep 8

25

Eindtoets groep 8

Lars Holterman

26

Koningsspelen

27

15

28

16
David Mars
Theije van der Stouwe

22
Gijs Jansen
Naud van der Sluis

23
Kay Bolink

29

30

Joep Boschman

Noor Overkamp

Lies van den Berg
Teun Boschman

Milou Kogelman

Koningsdag

Nove Wijnberg

Meivakantie

Meivakantie

Noek Hoonhorst
Raf Masman

Merle Rovers
Liam Ruiter

MEI

MAANDAG

1
Meivakantie

DINSDAG

2

DONDERDAG

3

Daniek van
Middelaar
Lars van Middelaar

Jill Schrieken

Meivakantie

Meivakantie

8

Dion Boerkamp
Fayèn Lans

WOENSDAG

4

ZATERDAG

5
Meivakantie

11

12

Lenn Tijs

15

Diede Sibelt

17

16

18

13

14
Nora Jansen
Sophie Mud
Juun van Oene

Liam Assman

19

7
Karlijn Roessink
Martyna Witczak

Klussenteam

Deze week
kriebelen
Deze week
wandeldriedaagse

ZONDAG

6
Bo Schrieken

Meivakantie

10

9

VRIJDAG

21

20

Felin Reimert
Demi Kalter

22
Chloé Herbrink
Tijn Grefelman
Ronan Harmsen

29

23
Loïs Jansen
Of Lorkeers

30

31
Sare Veltmaat

Pinkstervakantie

25

Daisy Herbrink
Fayèn Dollenkamp
Sportdag
groep 5 t/m 8,
groep 1 t/m 4 vrij

Milan Everts

2e Pinksterdag
Pinkstervakantie

24

Pinkstervakantie

Ralf Hagedoorn
Vince Bloo

Vrije dag na
Hemelvaart

Hemelvaart

26

27

28
Liv Logtenberg

Alle leerlingen vrij

1e Pinksterdag

JUNI

MAANDAG

DINSDAG

WOENSDAG

DONDERDAG

1

5
Gijs Eilert

6

12
Peuterpleinfeestweek

Pinkstervakantie

Pinkstervakantie

8

20

27

15

Ise Lans

Schoolreisje
kleuters

Kamp groep 8

Kamp groep 8

Dylan Finke

21

Juffen- en
meesterdag
groep 5 en 6

Pim Valk

Thijs Boksebeld
Lars Hollak

14

4
Floris Schrijver

10

11

Loek Huysmans

16

17

18

23

24

25

Kamp groep 8

22
Lynn Kalter
Liam van der Vechte

Noud Popping
Juul Wiersum

Schoolreisje

Klussenteam

28

ZONDAG

3

9
Merle Reimink

Mila Warnar

26

2

Suus van der Vegte

7

13

19

ZATERDAG

Kenji Antonissen
Lise Cents
Daaf van Oene

Tygo Otte
Pim Rovers
Robin Vos

Deze week
kriebelen

VRIJDAG

29
Céline Pierik
Zomerrapport mee

Sep Knobben
Meester- en
juffendag
groep 7 en 8

30

Linn van der Vechte

JULI

MAANDAG

DINSDAG

WOENSDAG

DONDERDAG

VRIJDAG

ZATERDAG

ZONDAG

1

2

8

9

Owen Assman
Sepp Kostense

3
Deze week
oudergesprekken

10

11

17

18

24

Cas Eilert

12
Emke Hagedoorn

Jinte Schuurman

31

7

Scott Logtenberg

Simon Mroz

Dani Kievitsbosch
Amber Kroes

6

Roos Witten

Doorschuifmoment naar
nieuwe groep
10.45 – 11.45 uur
Groep 8 om
12.00 uur vrij

5

4

Lana ter Haar

Doorschuifmoment
naar nieuwe groep
13.15 – 14.15 uur

Schoolviering
afsluiting
schooljaar

19
Musical

25
Myrthe Cents
Max Zielman

13

Thijs Mud
Sven Neplenbroek

20

Jara van Tolij

27
Ole Wiersum

15

16

21

22

23

Start vakantie
vanaf 12.00 uur

Slotfeest

26

14

28
Daan Bonenkamp

Milou van Vliet

29

30

1. EERSTE KENNISMAKING
1.1. De eerste indruk
Sprankel! is een katholieke school
voor basisonderwijs. We willen
openstaan voor elkaar en elkaars
opvattingen. Wij laten de kinderen
in een fijne sfeer spelen, praten,
werken en vieren.
We willen de kinderen in een vriendelijke, veilige, uitdagende en ordelijke leeromgeving zo intensief
mogelijk in hun ontwikkeling begeleiden, ze laten leren met plezier.
Een omgeving waar ze hun gaven
en talenten kunnen ontwikkelen.
Een optimaal welbevinden voor het
kind vormt de voedingsbodem voor
de sociale, cognitieve, lichamelijke
en creatieve ontwikkeling. Kinderen
hebben recht op een veilige leefen werkomgeving. De leerkrachten
doen er alles aan om uit uw kind te
halen wat erin zit. U als ouder speelt
daarbij een belangrijke, stimulerende rol. Onze slogan is niet voor
niets; Sprankel!, een school waar
kinderen mogen worden wie ze zijn!
We vinden respect hebben voor elkaar en zichzelf gerespecteerd we-

ten, elkaar accepteren en zichzelf
geaccepteerd weten heel belangrijk. Gelijkwaardigheid tussen mensen is een belangrijk uitgangspunt.
Onze kinderen moeten respect op
kunnen brengen voor waarden en
normen van anderen. We zijn alert
op discriminatie en pesten. Wij hanteren hiervoor tevens de Kanjertraining als methode (zie de schoolgids
en de schoolwebsite).
We hanteren duidelijke regels en
afspraken op school. Het belonen
van gewenst gedrag is daarbij een
hulpmiddel, maar correctie kan als
pedagogisch middel ook gebruikt
worden. Onze school is steeds in
ontwikkeling, past nieuwe onderwijskundige ideeën toe en heeft
grote zorg voor alle kinderen.
Wat we belangrijk vinden op Sprankel!: De kinderen gaan met plezier
naar school en krijgen een beredeneerd aanbod. Er is extra aandacht
voor kinderen die moeite hebben
met leren of daar juist erg goed in
zijn. Een goed pedagogisch klimaat
met duidelijke afspraken. Er is ge-

regeld contact met de ouders, onze
school wil laagdrempelig naar ouders zijn. We willen een samenwerkplaats zijn waar kinderen zich zo
breed mogelijk mogen ontwikkelen
zowel op sociaal-emotioneel niveau
als het opdoen van kennis en vaardigheden. We helpen kinderen op
weg naar volwassenheid. We geven
ze vertrouwen en verantwoordelijkheid omdat ze mede-eigenaar zijn
van hun eigen leerproces binnen de
gestelde kaders. Kinderen mogen
bij ons “loslopen” als ze dat kunnen
of willen maar mogen ook aan de
hand als ze dat willen of soms als
het moet.

1.2. De bestuursvorm
Onze school is aangesloten bij
Stichting Catent. Onder deze stichting vallen 34 scholen in de provincies Friesland, Drenthe, Overijssel
en Gelderland. De dagelijkse leiding
van onze Stichting en het bevoegd
gezag over alle scholen is in handen
van het College van Bestuur (CvB).
Het CvB is verantwoording schuldig
aan een Raad van Toezicht (RvT).
Het CvB is integraal verantwoordelijk voor het bestuur van de stichting. De RvT houdt toezicht op het
CvB en diens beleid, en staat het
CvB met advies terzijde. Er is differentiatie in de mate van sturing
door het CvB per thema/aandachts-

gebied. Deze mate van sturing is
afhankelijk van criteria als kwaliteit,
efficiëntie en benodigde innovatieruimte of flexibiliteit op schoolniveau. Het College van Bestuur
bestaat uit: de heer E.Verrips (voorzitter) en de heer J. Kroon (lid). De
directeuren van scholen hebben
een adviserende, beleidsvoorbereidende en uitvoerende rol m.b.t.
het Catent beleid. Het College van
Bestuur en de directeuren worden
ondersteund door twee stafafdelingen, te weten: het Expertiseteam
en het team HR & Support.
1.3. Medezeggenschapsraad (MR)
In het primair onderwijs is de mede-

zeggenschap van personeelsleden
en ouders op het schoolbeleid geregeld door de Wet Medezeggenschap
Onderwijs (WMS). De vertaalslag
daarvan is vastgelegd in het MR-reglement binnen Stichting Catent.
Het reglement ligt voor ouders ter
inzage bij de directeur, is te vinden
op onze website en op de website
van Stichting Catent (www.catent.
nl: Medezeggenschap. Voor leerkrachten als werknemer is een goede rechtspositie belangrijk. Ouders
hebben baat bij goed onderwijs en
een prettig opvoedingsklimaat. Om
een school goed te laten functioneren is het belangrijk tegemoet te
komen aan deze belangen. Daarom
heeft de school een medezeggenschapsraad die het overleg tussen
ouders en leerkrachten regelt.
De taken en bevoegdheden van de
medezeggenschapsraad zijn nauwkeurig omschreven in een reglement. De medezeggenschapsraad
op onze school bestaat uit zes leden. Drie leden worden gekozen uit
en door de ouders, drie leden worden gekozen uit en door het personeel van de school. Elk jaar treedt
een gedeelte van de raad af volgens
een rooster van aftreden en worden
nieuwe verkiezingen uitgeschreven.

De zittingsperiode van de MR- leden is 3 jaar. Om de continuïteit in
de raad te waarborgen, zijn elk jaar
2 van de 6 leden aftredend (1 ouder
en 1 teamlid). Deze kunnen zich wel
voor een nieuwe periode herkiesbaar stellen. Ieder jaar wordt er een
oproep gedaan aan de ouders om
zich verkiesbaar te stellen voor deze
raad. De MR-vergaderingen zijn
openbaar. Onze MR vergadert ongeveer 6 keer per jaar en geeft advies
dan wel instemming gericht op het
schoolbeleid vanuit een constructieve en proactieve houding.
De notulen van vergaderingen zijn
te vinden op de site. We verwijzen
naar het adressenkatern voor de namen van de leden van de MR.
1.4. Oudervereniging (OV)
De oudervereniging wordt gevormd
door alle ouders die (vrijwillig) lid
worden na aanvang van hun 1e kind
op onze school. Elke groep, te beginnen bij de kinderopvang stuurt een
afvaardiging van 2 ouders (de zogeheten klassenouders) die de andere
ouders vertegenwoordigen in de ouderraad. Zij assisteren en organiseren activiteiten volgens beleid of op
verzoek van de groepsleerkracht. U
begrijpt dat de activiteiten die door

de vereniging georganiseerd worden
kosten met zich meebrengen. Onze
school/ OV vraagt ter financiering
van haar activiteiten per schooljaar
per leerling een vrijwillige ouderbijdrage. We gebruiken deze bijdrage
om activiteiten als Sinterklaas, Kerst,
etc. te kunnen realiseren. Deelname van uw kind aan bovenstaande
activiteiten staat los van betaling
van de vrijwillige ouderbijdrage. De
wetgeving over de vrijwillige ouderbijdrage is per 1 augustus 2021 aangescherpt. Scholen mogen kinderen
niet uitsluiten van extra activiteiten
die de school aanbiedt als ouders de
vrijwillige ouderbijdrage niet kunnen of willen betalen. We willen u
adviseren om contact op te nemen
met de directeur om uw redenen te

bespreken zodat we wederzijds kunnen verkennen of de school u verder
kan helpen. Uw kind gaat ongeacht
de uitkomst altijd deelnemen aan de
gezamenlijke activiteiten in schoolverband. Naast de eigen bijdrage
wordt er een extra eigen bijdrage
gevraagd voor het schoolkamp van
groep 8 en/of het schoolreisje voor
de groepen 3 t/m 7. Tijdens de ledenvergadering wordt de hoogte van de
vrijwillige contributie opnieuw vastgesteld. U ontvangt hiervoor een
uitnodiging. Na de ledenvergadering
ontvangen alle leden een verzoek
tot contante betaling. De betaaldag
van deze contributie is telkens op de
eerste woensdag in januari (Pay day).
Betalingen worden voldaan via het
systeem Tikkie.

2. WIE WERKEN ER OP SPRANKEL!?
Er werken op dit moment ruim 30 medewerkers op onze school en buitenschoolse voorzieningen, overwegend
parttime. Sommigen hebben zich gespecialiseerd in het werken met peuters of kleuters, anderen met oudere
kinderen. Naast hun lesgevende taak
hebben de teamleden ook een aantal
nietlesgebonden taken. Een kleine
groep verzorgt het Kinderdagverblijf
(KDV 0-4 jarigen), de buitenschoolse
en voorschoolse opvang aan kinderen van 4 - 12 jarigen. Tevens heeft
de school kinderopvang voor kinderen vanaf 2,5 jaar - 4 jaar. In de ochtend de peuterklas en in de middag
de mogelijkheid tot verlengde opvang. Een aantal mensen geeft geen

les aan kinderen, maar helpt om alles
goed te laten verlopen: de directeur,
de intern begeleiders, de conciërge
en de interieurverzorgsters.

werkzaamheden variëren van het
begeleiden van individuele of kleine
groepen leerlingen bij hun leertaken
tot het organiseren van excursies.

2.1. Groepsleerkrachten
De groepsleerkracht heeft de verantwoordelijkheid voor een groep.
In geval van een duobaan wordt de
verantwoordelijkheid gedeeld. De
leerlingen hebben dan les van twee
leerkrachten. Dit kan het geval zijn indien een leerkracht in deeltijd werkt
of wanneer een leerkracht naast
lesgevende taken ook nog andere
taken binnen school uitoefent. Iedere leerkracht heeft binnen het team
ook andere taken. We doen dan een
beroep op de specifieke kwaliteiten
van leerkrachten. Voor een overzicht
verwijzen wij u naar ons activiteitenplan of het adressenkatern achterin
de schoolkalender.

2.3. Pedagogisch medewerkers
De medewerkers van de kinderopvang hebben de verantwoordelijkheid voor de dagelijkse peuterklassen en/of in de voor- of naschoolse
uren voor de begeleiding van de kinderen in de buitenschoolse opvang.
In een peutergroep zijn er maximaal
16 peuters met twee begeleiders. Zij
bieden een gevarieerd programma,
afgestemd op de onderwijsbehoefte
en de belangstellingswereld van de
peuters. Het programma in de KOV
en BSO varieert per dag en is volgend
op de spelbehoefte van de groep.
Daarnaast worden er nieuwe en uitdagende activiteiten aangeboden.
Het aantal medewerkers is afhankelijk van de groepsgrootte en de leeftijden. Dit kan per dag verschillen.

2.2 Onderwijsassistenten
De onderwijsassistent voert onder
de verantwoordelijkheid van de
groepsleerkracht allerlei activiteiten uit die bijdragen aan een betere
ontwikkeling van de leerlingen. De

2.4 Leraarondersteuner
De leraarondersteuner handelt
onder toezicht van de groepsleerkracht. Hij/zij ondersteunt de

groepsleerkracht in de klas in leerlingbegeleiding en lesgeven. Daarnaast draagt de leraarondersteuner
bij aan de voorbereiding van lessen
en is beschikbaar voor allerhande
werkzaamheden met betrekking tot
de schoolorganisatie. Hij/zij neemt
nakijkwerkzaamheden op zich, observeert leerlingen en helpt hen bij
het ontwikkelen van sociale vaardigheden, besteedt aandacht aan de
voortgang van individuele leerlingen
en ondersteunt de groepsleerkracht
bij ouderavonden, Hij/zij denkt mee
over de invulling van lessen en voert
onderwijsgevende taken uit.
2.5. Intern begeleiders
Om de leerlingenzorg zo goed mogelijk te begeleiden en te coördineren,
heeft onze school interne begeleiders. De belangrijkste taken zijn:
•	Zorg voor het leerlingvolgsysteem.
•	Het regelmatig onderhouden van
contact met de andere medewerkers over de ontwikkeling van de
kinderen.
•	Het voorbereiden en leiden van
groepsbesprekingen en het verzorgen van de verslaglegging.
•	Het coachen van medewerkers in
de begeleiding van leerlingen met
specifieke onderwijsbehoeften *
Het leggen en onderhouden van

contacten met externe instanties.
•	Het adviseren bij gesprekken met
ouders.
Binnen de formatie van de school
wordt ruimte gemaakt voor de functie van intern begeleider. Natuurlijk
blijft de leerkracht de eerst verantwoordelijke voor de begeleiding van
de leerlingen uit zijn/haar groep. In
incidentele gevallen begeleiden de
IB’ ers een leerling buiten de klas. Tevens organiseren zij de zorgverbreding in de school.
2.6. Teamcoördinator
Zij leidt de bouwvergaderingen en
bespreekt onderwijskundige aandachtspunten met de directie.
2.7. Directie
De directie van onze school wordt
gevormd door de directeur. Ze is geheel vrij geroosterd om haar directietaken te kunnen vervullen. De directeur is integraal verantwoordelijk
voor de dagelijkse leiding van het
totale kindcentrum en belast met
de voorbereiding, vaststelling, uitvoering en evaluatie van het beleid
op school en opvangniveau. Zij doet
dit in nauw overleg met het MT(managementteam), dat bestaat uit
IB-ers(interne zorgbegeleiders), TC
(teamcoördinator) en de directeur.

De directeur
overlegt met
de medezeggenschapsraad
(MR) over schoolse zaken zoals vastgesteld in het MR-reglement van Catent, onder andere over zaken met
betrekking tot onderwijs, opvoeding, schooltijden, identiteit en andere zaken die de school betreffen.
2.6. Stagiairs
Catent voelt zich medeverantwoordelijk voor het opleiden van toekomstige leerkrachten. Daarom worden
jaarlijks binnen de scholen van Catent stageplaatsen aangeboden aan
stagiairs van verschillende lerarenopleidingen, opleidingen voor onderwijsassistenten, en van andere
onderwijsgerelateerde opleidingen.
Ook is onze school opleidingsschool.
In dit kader hebben wij een samenwerkingsverband met de KPZ, Landstede opleiding onderwijsassistent en
Windesheim voor het zij-instroomtraject. Elk jaar komen er van deze
opleiding stagiairs uit verschillende
leerjaren. De studenten vormen samen een leergroep. De leergroep
wordt begeleid door onze opleider in
de school (OIS). Dit is op onze school;
Sandra Schouten.

3. HOE ZIET EEN SCHOOLDAG ERUIT?
Om 08.15 uur gaat het hek open en
heten we de kinderen en hun ouders
welkom. Alle kinderen spelen buiten
m.u.v. de kijkdag in de klas. Bij een
kijkdag mogen de ouders in de klas
van hun kind kijken, dit is één of twee
keer in de week. Alle leraren surveilleren op ons enorm grote plein. We
vinden veiligheid, zowel sociaal als
fysiek van groot belang. Daarnaast
willen we graag zichtbaar en beschikbaar zijn voor ouders. Om 08.25 uur
gaat de 1e bel. Dit betekent dat de
kinderen naar binnen gaan en de ouders naar huis. Om 08.30 uur gaat de
2e bel en is de les begonnen.
We werken op onze school met een
zogenaamd continurooster. Dit
houdt in dat alle kinderen overblijven en we door de verkorte middagpauze al om 14.30 uur uitgaan. Het
continurooster geeft veel rust, duidelijkheid en structuur in ons dagritme. Dat komt de kinderen zeker ten
goede. Ouders waarderen dat school
deze overblijfregeling hanteert. De
hogere inspanning die het van leerkrachten vraagt, betaalt zich weer uit
in de rust die het geeft, zowel vóór,
tijdens als na het eten. Zie hiernaast
het overzicht van de schooltijden.

Dag
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

Groep 1
08.30 - 12.00
08.30 - 14.30
08.30 - 12.30
08.30 - 14.30
08.30 - 12.00

Groep 2 t/m 4
08.30 - 14.30
08.30 - 14.30
08.30 - 12.30
08.30 - 14.30
08.30 - 12.00

Groep 5 t/m 8
08.30 - 14.30
08.30 - 14.30
08.30 - 12.30
08.30 - 14.30
08.30 - 14.30

Dag
Peutergroep		
Ma, di, do, vr 08.30/08.45 - 11.45/12.00
Woensdag
08.30/08.45 - 12.15/12.30

Brengen: vanaf 08.15 uur.

Dag
Ma - vr
		
		

0 - 4 jarigen			
07.00 - 13.00			
12.30 - 18.30			
07.00 - 18.30			

Brengen: tussen 07.00 en
09.00 uur.
Halen: anders dan op de
vaste eindtijd is op afspraak.

VSO en BSO
Dag
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

Peuters
07.00 - 18.30
07.00 - 18.30
07.00 - 18.30
07.00 - 18.30
07.00 - 18.30

Groep 2 t/m 4
14.30 - 18.30
14.30 - 18.30
12.30 - 18.30
14.30 - 18.30
12.00 - 18.30

Groep 1
12.00 - 18.30
14.30 - 18.30
12.30 - 18.30
14.30 - 18.30
12.00 - 18.30

Groep 5 t/m 8
14.30 - 18.30
14.30 - 18.30
12.30 - 18.30
14.30 - 18.30
14.30 - 18.30

BSO: Tijdsblokken van 2 uur af te nemen (bv. 12.30 - 14.30 uur).
VSO: Starttijd om 07.00 uur of 07.30 uur tot aanvang school.
KDV: Starttijd om 07.00 uur tot 13.00 of van 12.30 uur tot 18.30 uur
(op alle dagen), (blok van 6 uur of hele dag van 11,5 uur).
Pakketkeuze vaste dagen;
• 50 weken (all-in) 		
• 40 weken (schoolweken) 		
• 1 keer per 14 dagen vaste dag 		

Pakketkeuze variabel;
• Flexibel naast pakket
• Opvang bij studiedagen
• Variabel zonder pakket (alleen BSO)

4. GYMROOSTER
Vanaf groep 3 krijgen de kinderen één of twee keer per week gymles in
de spelzaal onder leiding van de eigen leerkracht. Groep 1 en 2 gymt op
school, in de eigen speelzaal.
Maandag
12.00 - 12.45 uur: groep 5 en 8
12.45 - 13.45 uur: groep 3
(groep 4 tot de herfstvakantie
op deze tijd)
13.45 - 14.30 uur: groep 6 en 7*

Woensdag
08.30 - 09.15 uur: groep 6 en 8
10.30 - 11.30 uur: groep 4
(na de herfstvakantie)
11.45 - 12.30 uur: groep 5 en 7*
Groep 1 en 2 gymt in de eigen
speelzaal op de dislocatie.

* De kinderen van groep 6 en 7
mogen na schriftelijke toestemming van de ouders op eigen gelegenheid van de sporthal naar
huis fietsen.
De overige kinderen fietsen mee
terug naar school en vertrekken
vanaf daar op de gebruikelijke
manier naar huis, de BSO etc.

5. VAKANTIEROOSTER
• Herfstvakantie
• Kerstvakantie
• Carnaval
•
•
•
•
•
•
•
•

Ma. 17-10-2022 t/m vr. 21-10-2022
Ma. 26-12-2022 t/m vr. 06-01-2023
	Ma. 20-02-2023 vanaf 12.00 uur
(peuters wel verlengde opvang)
Uitslapen na
Wo. 22-02-2023,
verlichte optocht Aanvang school 09.30 uur
Voorjaarsvakantie Ma. 27-02-2023 t/m vr. 03-03-2023
Pasen 	Vr. 07-04-2023 t/m ma. 10-04-2023
Meivakantie 	Do. 27-04-2023 t/m vr. 05-05-2023
Hemelvaart 	Do. 18-05-2023 t/m vr. 19-05-2023
Sportdag 	Do .25-05-2023 voor groep 5 t/m 8;
groep 1 t/m 4 is die dag vrij
Pinksteren 	Vr. 26-05-2023 t/m vr. 02-06-2023
Zomervakantie 	Vr. 21-07-2023 (vanaf 12 uur)
t/m vr. 01-09-2023

Studiedagen/teambijeenkomsten of extra vrije uren
Kinderen zijn vrij op:
• Woensdag 05-10-2022 Hele dag
• Maandag 24-10-2022 Hele dag (na de herfstvakantie)
• Donderdag 24-11-2022 Vanaf 12.00 uur
• Maandag 05-12-2022 Vanaf 12.00 uur (na Sinterklaas)
• Vrijdag 23-12-2022		
Vanaf 12.00 uur
• Maandag 23-01-2023 Vanaf 12.00 uur
• Maandag 20-02-2023 Vanaf 12.00 uur
• Woensdag 22-02-2023 1e uur vrij na verlichte optocht
•	Donderdag 25-05-2023 Groep 1 t/m 4, hele dag
• Vrijdag 26-05-2023		
Hele dag

6. UITVOERING LEERPLICHT
Alle leerlingen in Nederland moeten
naar school. Dat geldt natuurlijk ook
voor uw kind. Dit staat in de leerplichtwet 1969 die in 1984 is herzien.
Als uw kind 4 jaar is, mag het naar de
basisschool. Uw kind is leerplichtig
vanaf de eerste schooldag van de
maand volgend op die, waarin uw
kind 5 jaar wordt. Op de site www.
leerplicht.net kunt u veel extra informatie vinden. Voor alle leerlingen die
één of meerdere dagen afwezig zijn,
wordt een geautomatiseerd registratiesysteem bijgehouden.
Kort verlof
Voor het aanvragen van kort verlof
(bruiloft, begrafenis, jubilea van familieleden) kunt u een formulier bij
de directeur opvragen. Ook kan in
bijzondere gevallen voor een leerling
van vijf jaar afgeweken worden van
de schoolweek van 22 uur. Om vrij te
vragen dient u – met het formulier
- zich schriftelijk te richten tot
de directeur. U mag er niet
als vanzelfsprekend van uitgaan dat ieder verzoek voor
verlof zal worden gehonoreerd. Indien er sprake is
van ongeoorloofd ver-

zuim zal dit volgens afspraak doorgegeven worden aan de leerplichtambtenaar van de gemeente.
Vakantieverlof
Toestemming voor (extra) vakantieverlof voor een gezinsvakantie dient
u minimaal zes weken van tevoren
schriftelijk bij de directeur van de
school aan te vragen en mag alleen
worden verleend wanneer wegens
de specifieke aard van het beroep
van één van de ouders het niet mogelijk is om in één van de schoolvakanties tijdens een schooljaar twee weken aaneengesloten met het gezin
op vakantie te gaan. Bij de aanvraag
moet een werkgeversverklaring worden overlegd, waaruit blijkt dat er
geen verlof binnen één van de officiële schoolvakanties mogelijk is. Bij
de “specifieke aard van het beroep”
moet gedacht worden aan ouders die
werkzaam zijn in de horeca, camping
of in de agrarische sector (seizoensgebonden bedrijven).
Het verlof:
•	mag hooguit éénmaal per schooljaar worden verleend;
•	mag niet langer duren dan tien

schooldagen;
•	mag niet in combinatie met ander
verlof worden verleend. Is er éénmaal voor een kortere periode verlof verleend, dan mag er dat jaar
niet nog eens verlof voor vakantie
worden verleend;
•	mag niet plaatsvinden in de eerste
twee lesweken van het schooljaar;
Dit om te voorkomen dat een leerling met een achterstand begint.
Het formulier voor het aanvragen
van dit vakantieverlof is af te halen
bij de directeur.
Verlof vanwege religieuze
verplichtingen
Een kind heeft recht op verlof als het
plichten moet vervullen die voortkomen uit godsdienst of levensovertuiging.
Verlof aanvragen
Verlofaanvragen worden altijd individueel beoordeeld. Schoolverlof tot
tien schooldagen kunt u aanvragen
bij de directie en dient door (beide)
gezaghebbende ouders/verzorgers
te worden ondertekend. Bij een
langere verlofduur beoordeelt de

leerplichtambtenaar van de woongemeente van de leerling de aanvraag.
Dit gebeurt altijd in overleg met de
schooldirecteur.
Geen extra verlof
Vakanties vanwege speciale aanbiedingen of het eerder vertrekken of
later terugkomen in verband met bijvoorbeeld verkeersdrukte zijn geen
geldige argumenten om in aanmerking te komen voor extra schoolverlof.
Ongeoorloofd verzuim
Hiervan is sprake als de school niet
op de hoogte is van de reden van afwezigheid van het kind. Indien dit het
geval is, zullen wij u hiervan schriftelijk op de hoogte brengen en dit
melden bij de leerplichtambtenaar.
Bij een ongeoorloofd verzuim ontvangen de ouders een schriftelijke
waarschuwing van de leerplichtambtenaar. Bij opnieuw constatering van

ongeoorloofd verzuim kan dit leiden
tot oproep voor een gesprek en/of
een boete.
Controle
De gemeente let er op dat men zich
houdt aan de regels van de leerplicht.
Daarvoor zijn speciale medewerkers
aangesteld: de leerplichtambtenaren. Ze hebben een controlerende
taak. In enkele 29 gevallen mag de
directeur geen toestemming geven
voor afwezigheid van een kind. Dat
moet de leerplichtambtenaar dan
doen. De directeur deelt aan de ouders mee, wanneer dit het geval is.
De directie zal in nauw overleg met
de leerplichtambtenaar van de gemeente Dalfsen de leerplichtwet uitvoeren. Van alle leerlingen, die een of
meerdere dagen afwezig zijn, wordt
een geautomatiseerd registratiesysteem bijgehouden. Indien sprake
is van ongeoorloofd verzuim wordt

dit gemeld aan de leerplichtambtenaren. Deze kunnen u in geval van
ongeoorloofd verzuim een boete
opleggen. Ditzelfde geldt voor de
registratie van leerlingen die te laat
komen. Wanneer een leerling meer
dan zestien uur verzuimt, zonder de
school hierover te informeren, wordt
een melding gedaan van ongeoorloofd verzuim bij de leerplichtambtenaar. Op deze wijze zal onze school
het schoolverzuim tegengaan.

7. BELANGRIJKE ADRESSEN
7.1. Sprankel!
Postadres:
Postbus 6, 8150 AA Lemelerveld

Bezoekadres:
Pr. Margrietstraat 6
8152 BM Lemelerveld

Tel. 372 010 of 06 - 1270 4270
directie.sprankel@catent.nl
www.sprankel-lemelerveld.nl

Directie en team
Directeur:
• Mariëtte Reimert
directie.sprankel@catent.nl
Intern begeleider:
• Debbie Matenaar
ib.sprankel@catent.nl
Intern begeleider onderbouw:
• Rianne van de Kamp
ib.sprankelob@catent.nl
Teamcoördinator:
• Debby Jansen Holleboom
d.jansenholleboom@catent.nl
Screening en begeleiding:
• Evelien Vrolijken
e.vrolijken@catent.nl
Kinderdagverblijf:
kdv.sprankel@kinderopvangcatent.nl
•	Marieke Krisman
•	Mariska Jansen of Lorkeers
•	Loes Westemeijer
•	Liza Eikelboom
•	Daphne van der Beek
Peutermeespeelgroep:
kov@kinderopvangcatent.nl
•	Kim Brinkhof
•	Liset Overgoor
•	Kim Neulen
•	Iny Heerink

BSO & VSO:
bso.sprankel@kinderopvangcatent.nl
•	Kim Neulen
•	Esmeé Kamphuis
•	Loes Westemeijer
•	Job Heerink
•	Rianne van Beek
•	Noah Spoolder
Groep 1 - 2:
•	Marijn Bongertman
m.wind@catent.nl
•	Hilde Veltjen
h.veltjen@catent.nl
•	Hanneke Klaver
h.klaver@catent.nl
•	Erna Wilms
e.wilms@catent.nl
•	Esmeé Kamphuis
e.kamphuis@catent.nl
Groep 3:
•	Moniek Reimert
mjm.reimert@catent.nl
•	Mark Knol
k.knol@catent.nl
Groep 4:
•	Hilde Elshof
h.elshof@catent.nl
•	Sandra Schouten
s.schouten@catent.nl
•	Lise Schokker WPO student
l.schokker@catent.nl

Groep 5:
•	Sabine Hospers
s.hospers@catent.nl
•	Ester van Horen
e.vanhoren@catent.nl
Groep 6:
•	Debby Jansen Holleboom
d.jansenholleboom@catent.nl
•	Mark Knol
k.knol@catent.nl
Groep 7:
•	Miranda Niens
m.niens@catent.nl
•	Jacob Grooten
j.grooten@catent.nl
Groep 8:
•	Jeffrey Hendriks
j.hendriks@catent.nl
•	Sander Broeks
s.broeks@catent.nl
Leraarondersteuner:
• Nynke de Boer
n.deboer@catent.nl
Onderwijsassistenten:
•	Esmeé Kamphuis
e.kamphuis@catent.nl
•	Loes Westemeijer
l.westemeijer@catent.nl
•	Iny Heerink
i.heerink@catent.nl
•	Job Heerink
j.heerink@catent.nl

Schoonmaaksters:
•	Joey Kogelman
•	Paula Butink
• Mariana Bakkara
Conciërge:
•	Gert Wessels
7.2. College van Bestuur
Catent
Schrevenweg 6, 8024 HA Zwolle
Tel. 088 - 850 86 80
info@catent.nl
www.catent.nl
7.3. Klachtenregeling/
contactpersonen
Contactpersonen school:
• Mariëtte Reimert (dir.)
• Betsy Ramerman
Weerdhuisweg 23,
8152 DN Lemelerveld
Tel. 0572 - 370 830
Vertrouwenspersoon Catent:
Catent heeft een vertrouwenspersoon. De Heer E. (Ed) Heeremans.
Wilt u met de vertrouwenspersoon
in contact komen, dan kunt u bellen
met het bestuurskantoor
(tel. 038 - 303 18 44)
De Interne Klachtencommissie
bestaat uit:

•	Voorzitter:
de heer Mr. S.M.C. Verheyden
•	Lid: mevrouw. A. Zandbergen
•	Lid: de heer H. Slabbekoorn
De Interne Klachten Commissie is
te bereiken via e-mailadres IKC@
catent.nl. In uitzonderlijke gevallen
(indien een klager niet over e-mail
beschikt) kan gebruik worden gemaakt van het adres:
IKC, Postbus 290, 8000 AG Zwolle.
Het College van Bestuur is eindverantwoordelijk voor de beslissingen
die naar aanleiding van een klacht al
dan niet worden genomen.
Catent is aangesloten bij de landelijk
opererende klachtencommissie;
Stichting GCBO,
Postbus 82324, 2508 EH Den Haag
Tel. 070 - 386 16 97
info@gcbo.nl
7.4. De medezeggenschapsraad
Voorzitter:
•	Hilde Veltjen
Leden:
•	Kim Eilert
kimschrijver@gmail.com
•	Gea van der Stouwe
gstouwe@gmail.com

•	Twan Mars
twanmars@hotmail.com
•	Erna Wilms
Sandra Schouten
7.5. De oudervereniging
Voorzitter:
•	Cindy Simons, tel. 330 870
Secretaris:
•	Celine Bloo, tel. 06 - 2942 8707
Penningmeester:
•	Twan Kroes, tel. 06 - 1564 3331
Groepsvertegenwoordigers:
Peutermeespeelgroep:
•	Lotte Herbrink, tel. 853 125
•	Margonda Roebertsen,
tel. 06 - 4877 6619

Groep 1:
•	Reiny Zwakenberg,
tel. 06 - 3039 6290
•	Kelly Rozendal,
tel. 06 - 2840 7401
Groep 2:
•	Elske Mars, tel. 06 - 3850 7758
•	Carlijn Simons, tel. 06 - 4562 0592
Groep 3:
•	Lotte Valk, tel. 06 - 3013 3438
•	Jolien van Middelaar, tel. 372 295
Groep 4:
•	Cindy Simons, tel. 330 870
•	Celine Bloo, tel. 06 - 2942 8707
•	Annette Harmsen,
tel. 06 - 1282 2401
Groep 5:
•	Shirley Besten, tel. 06 - 1146 0687
•	Ilze ten Hove, tel. 366 991
Groep 6:
•	Anne Akkermans,
tel. 06 - 1540 7908
•	Ellen Zwakenberg, tel. 320 636
Groep 7:
•	Sandra Kemerink,
tel. 06 - 2851 2928
•	Indira Hulsman,
tel. 06 - 1846 7606

Groep 8:
•	Heidi Antonissen, tel. 372 711
•	Irma Vos, tel. 06 - 5732 7496
7.7. Oud Papier
Contactpersonen oud-papier:
Rouleert per maand
Maker van het ophaalschema:
•	Annette Harmsen,
tel. 06 - 1282 2401
7.8. Klussenteam
Coördinatoren:
•	Team 1; Job Wiersum,
tel. 06 - 5581 0244
•	Team 2; Marcel Harmsen,
tel. 06 - 1260 8924
•	Team 3; Pascal Ogink,
tel. 06 - 2060 0590
7.9. Schoolschoonmaak
Coördinatoren:
•	Marloes Huysmans,
tel. 06 - 2504 8295
•	Marieke Henning
7.10. Kriebelouders
Coördinator:
•	Marleen Muller, tel. 851 341
7.11. Verkeersouders
Coördinator:
•	Carolien Harbers, tel. 750 874

7.12. Raamschilderingen
Coördinator:
•	Hedwig van den Berg,
tel. 331 368
7.13 Schoolfotograaf
Coördinator:
•	Shirley Besten, tel. 06 - 1146 0687
7.14. Culturele Commissie
basisscholen Lemelerveld
Afvaardiging Sprankel!
•	Hanneke Klaver
•	Debby Jansen Holleboom
7.15. JGZ-team
•	GGD IJsselland
Zeven Alleetjes 1
8011 CV Zwolle
Tel. 038 - 428 15 00
info@ggdijsselland.nl
www.ggdijsselland.nl
7.16. SAAM Doen Dalfsen
•	Gezins- en jeugdhulp,
tel. 140 529
7.17. Ziek zijn en onderwijs
•	Onderwijs aan zieke leerlingen
IJsselgroep
Tel. 038 - 425 78 76
ozl.info@ijsselgroep.nl
www.ozl-ijsselgroep-expertis.nl

SPRANKEL!

WAAR KINDEREN MOGEN
WORDEN WIE ZE ZIJN

Pr. Margrietstraat 6, 8152 BM Lemelerveld, tel. 0572 - 372 010

