September 2018

Beste ouders/verzorgers,
Van harte welkom op onze school in dit nieuwe schooljaar.
Dit is de kalender voor dit schooljaar. De kalender is onderdeel van onze Schoolgids. Handig om een vlot overzicht te krijgen
van vele schoolse zaken.
Wij hopen dat u er blij mee bent en dat deze een mooi plekje krijgt!
De kalender is ook te vinden op onze website www.koe-enschede.nl/st.liduina (een bezoekje waard).
Voor actuele informatie over diverse activiteiten ontvangt u elke vier weken de nieuwsbrief. Deze gaat digitaal via digiduif.
Ook hebben we een eigen Facebook account waarop veel informatie te zien en te lezen is.
Wij willen iedereen, en met name de ouders/verzorgers van de nieuwe leerlingen, van harte welkom heten op onze school en
een heel prettig schooljaar toewensen!
Zoals u weet, zijn wij een eigentijdse school. In alles wat wij op de Liduina doen, staat het uw kind voorop! Zo ook in deze
kalender. Blader maar snel verder……
Team Basisschool Liduina
SCHOOLBESTUUR
Stichting Katholiek Onderwijs Enschede (KOE).
Algemeen Directeur: Rob van der Vegt.
Bestuurssecretariaat: Moutlaan 31, 7523 MC Enschede, tel. 053 – 4349400.
PERSONEEL
Schoolleiding

Hanneke Overmeer, directeur
aanwezig: maandag t/m donderdag
liduina-dir@skoe.nl
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Leerlingenzorg

Rozalien van Dam, intern begeleider
aanwezig: maandag, dinsdag en donderdag
r.vandam@skoe.nl

Groep 1

Marian Aalderink
aanwezig: maandag t/m donderdag
m.aalderink@skoe.nl
Janneke Bevers (LIO)
aanwezig: donderdag en vrijdag

Groep 2

Miranda ter Hofte
aanwezig: maandag t/m vrijdag
m.terhofte@skoe.nl

Groep 3

Maureen Schelders
aanwezig: maandag en dinsdag
m.schelders@skoe.nl
Myrthe Kuipers
aanwezig: woensdag t/m vrijdag]
m.kuipers@skoe.nl

Groep 4

Esther Hardick
aanwezig: maandag t/m woensdag
e.hardick@skoe.nl
Nikki Tolner
aanwezig: donderdag en vrijdag
n.tolner@skoe.nl

Groep 5

Maaike Oude Heuvel
aanwezig: maandag en dinsdag
m.oudeheuvel@skoe.nl
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Sharon Teunissen
aanwezig: woensdag t/m vrijdag
s.teunissen@skoe.nl
Groep 6

Robin Kuilder
aanwezig: maandag /m vrijdag
r.kuilder@skoe.nl

Groep 7

Maarten Bruil
aanwezig: maandag t/m vrijdag
m.bruil@skoe.nl
Chantal Slomp (LIO)
aanwezig: donderdag en vrijdag

Groep 8

Overig personeel:

Nicole Kamphuis
aanwezig: maandag t/m vrijdag
n.kamphuis@skoe.nl
Hans te Riet (vakleerkracht bewegingsonderwijs groep 3 t/m 8)
h.teriet@skoe.nl
Esther Heideman (administratie)
e.heideman@skoe.nl
Frans Telgenhof Oude Koehorst (conciërge)
f.telgenhof@skoe.nl
Maureen Schelder (schoolopleider Saxion pabo)
m.schelders@skoe.nl
Myrthe Kuipers (taal-leescoördinator)
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Nicole Kamphuis (rekencoördinator)
Miranda ter Hofte (ICT)

MEDEZEGGENSCHAPSRAAD (MR)
Oudergeleding:
Karen Besselink (secretaris)
besselinkkaren@hotmail.com
Nanko Offereins
nanko.offereins@ing.nl
Renske Keuken
Renske_steunebrink@hotmail.com
Mike Schopman
mikeschopman@hotmail.com
Personeelsgeleding:
Maureen Schelders
Nicole Kamphuis
Maarten Bruil (voorzitter)
Elk MR lid heeft 3 jaar zitting in de MR.
OUDERRAAD (OR)
Barbara Hultink (voorzitter)
denenbabs@gmail.com
tel. 06-10482726
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Olga Boomkamp (secretaris)
olgaboomkamp@hotmail.com
tel. 06-53736373
Martin van Veen (penningmeester)
martin.vanveen@gmail.com
tel. 06-24751861
Saskia Kleinhout (lid)
cakleinhout@ziggo.nl
Raimond Dalenoort (lid)
raimonddalenoort@gmail.com
Cindy Marsman (lid)
cindymarsman@gmail.com
Roland Faber (lid)
roland.faber@hotmail.com
Patrick Bult (lid)
patrickbult@hotmail.com
Odette Kroeze (lid)
odettekroeze@gmail.com
Bianca Grave (lid)
bianca@grave-lonneker.nl
Esther Sprakel
esthersprakel@gmail.com
Martine Peterinck
martine.peterinck@telfort.nl
Carmen de Jong
carmendejong@hotmail.com
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Elk OR lid heeft 4 jaar zitting in de OR.
WAT DOET DE OUDERRAAD?





De ouderraad (OR) heeft als doel de samenwerking tussen de ouders, school(bestuur) en medezeggenschapsraad (MR) te
bevorderen.
De ouderraad tracht dit doel te bereiken door:
de leerkrachten c.q. de school daar waar nodig te ondersteunen bij diverse activiteiten.
het instellen van werkgroepen/commissies voor de verschillende activiteiten.
zich toegankelijk op te stellen voor de ouders.
Tevens is de ouderraad verantwoordelijk voor het innen van de ouderbijdrage, het maken van een financieel jaarverslag,
gevolgd door kascontrole.
Aan het einde van ieder schooljaar inventariseert de ouderraad de samenstelling. De OR telt ongeveer 12 leden. Jaarlijks treden
gemiddeld 2 leden af, hierdoor ontstaan vacatures. Als dit het geval is, wordt dit meegedeeld via Digiduif en geïnteresseerden
kunnen zich kenbaar maken bij de OR-leden. Het dagelijks bestuur van de OR (bestaand uit de voorzitter, secretaris en
penningmeester) zal tijdens de OR vergadering de kandidaten voordragen en tijdens de laatste vergadering wordt besloten hoe
de invulling zal zijn van de vacatures.
OUDERBIJDRAGE
Elk jaar vraagt de ouderraad van alle ouders een bijdrage. De ouderbijdrage wordt jaarlijks vastgesteld door de MR in
samenspraak met de OR.
Voor het schooljaar 2018-2019 is het bedrag vastgesteld op 50 euro per kind per schooljaar. Dit bedrag bestaat voor de helft
uit een vrijwillige bijdrage die wij gebruiken voor extra voorzieningen (bijv. een bijdrage voor de deco-groep) en activiteiten
(zoals Sinterklaas, Paasviering en de Koningsspelen). De andere helft is een verplichte bijdrage voor het schoolreisje (groep
1 t/m 7) of het schoolkamp (groep 8). Voor het schoolkamp wordt tevens nog een extra bijdrage gevraagd.
TELEFOON SCHOOL
Wij zijn te bereiken op 053-435 24 47
Bellen tijdens de lesuren is lastig. De leerkracht moet de les onderbreken en heeft geen tijd u behoorlijk te woord te staan.
Daarom vragen wij u, indien u de leerkracht wilt spreken, te bellen tussen 8.15 uur en 8.25 uur of na 14.00 uur.
Wanneer uw kind ziek is en de school niet kan bezoeken, dan is het fijn wanneer u voor 8.30 uur de leerkracht hiervan op de
hoogte te stelt. Op de Liduina hanteren we de afspraak dat, wanneer kinderen afwezig zijn zonder bericht, de leerkracht contact
opneemt met de ouders/verzorgers voor 10.00 uur.
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Wilt u een gesprek met een van de leerkrachten, komt u gerust na schooltijd langs. Het is verstandig even een afspraak te
maken.
U kunt de leerkrachten ook bereiken via het e-mailadres dat u kunt vinden bij de adresgegevens.
SCHOOLVAKANTIES 2018-2019
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Goede Vrijdag

maandag 22 oktober
maandag 24 december
maandag 18 februari
vrijdag 19 april (tevens start
meivakantie)

t/m
t/m
t/m

vrijdag 26 oktober
vrijdag 4 januari
vrijdag 22 februari

Pasen
Meivakantie

maandag 22 april
dinsdag 23 april

t/m

vrijdag 3 mei

Tweede Pinksterdag
Zomervakantie

maandag 10 juni
maandag 15 juli

t/m

vrijdag 23 augustus

Overige vrije dagen staan in de kalender en mochten er nog andere vrije dagen zijn, dan worden deze tijdig bekend gemaakt.
Voor het plannen van vakanties met leerplichtige kinderen dienen ouders/verzorgers zich aan bovenstaande data te houden.
SCHOOLTIJDEN
De school begint om 8.30 uur. Vanaf 8.20 uur is er toezicht op de speelplaats. Bij de bel van 8.25 uur gaan de kinderen naar
binnen.
Voor de groepen 1 en 2: vanaf 8.20 uur kunnen de ouders/verzorgers met hun kleuter mee naar binnen, via de
kleuteringang. Bij de klas dragen zij hun kind over aan de leerkracht (bij de lokaaldeur). De kinderen vinden de drukte in de
lokalen niet fijn, daarom gaan de ouders/verzorgers niet mee de klas in. U heeft dan wel de gelegenheid om de leerkracht nog
iets te zeggen of te vragen.
Voor de kinderen die net 4 jaar zijn geworden: de ouders/verzorgers mogen de eerste week hun kleuter tot in de klas
brengen.
Voor de groepen 3: de ouders/verzorgers van de kinderen van de groepen 3 mogen de eerste schoolweek na de
zomervakantie vanaf 8.20 uur mee naar binnen om hun kind naar de klas te brengen. De ouders/verzorgers gaan (net als in
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groep 1 en 2) mee tot aan de klasdeur. Dit doen we i.v.m. de rust in het lokaal. Na de eerste week gaan de kinderen van
groep 3, net als de kinderen van groep 4 tot en met 8, om 8.20 uur naar de speelplaats en bij de bel om 8.25 uur zelfstandig
naar binnen.
Groep 1 t/m 8:
Elke dag van 8.30 - 14.00 uur
N.B. de groepen 1 en de groepen 2 zijn op vrijdag om 12.00 uur vrij
CONTINUROOSTER
Al een aantal jaren werken we met het continurooster (vijf gelijke dagen). Dit betekent dat alle kinderen tijdens de
middagpauze op school blijven en daar samen met de leerkrachten zullen lunchen. De middagpauze voor de kinderen duurt een
half uur en zal bestaan uit een lunch en buitenspelen (indien het weer dit toelaat). Bij slecht weer spelen de kinderen binnen.
Hiervoor zijn diverse materialen (gezelschapsspelletjes, boeken e.d.) aanwezig.
De leerkracht begeleidt de kinderen tijdens de middagpauze.
Om dit goed te laten verlopen zijn de volgende afspraken gemaakt:
-

de ouders/verzorgers dragen zorg voor het eten en drinken van hun kind(eren)
het eten en drinken wordt (het liefst) meegeven in afwasbare bakjes en/of bekers (dit om de hoeveelheid afval te
beperken)
op school is altijd iets te eten of drinken voor kinderen die de lunch vergeten zijn (incidenteel)
melkproducten kunnen ’s morgens door de kinderen voor schooltijd in de koelkast worden gezet (voor de groepen 1 en
2:in de gang bij de kleuterlokalen staat een koelkast en voor de groepen 3 t/m 8 in de pantry)
de kinderen brengen naast het eten en drinken elke dag een theedoek mee, deze dient als tafelkleedje.
de lege zakjes, pakjes drinken en ander afval gaat weer (in de theedoek) mee naar huis. Dit doen we om de hoeveelheid
afval op school te beperken
fruitafval kan wel op school weggegooid worden

Wanneer er kinderen zijn die tussen de middag medicijnen nodig hebben, worden hierover afspraken gemaakt tussen de
ouders/verzorgers en de leerkracht. Het verrichten van medische handelingen door leerkrachten is aan regels gebonden. Zie
hiervoor het protocol hieronder.
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SCHOOLVERZUIM EN VERLOF
Als uw kind om de een of andere reden de school moet verzuimen, ontvangen wij graag een bericht. Wilt u zo vriendelijk zijn
ons hiervan voor schooltijd op de hoogte te stellen?
Aan leerplichtige kinderen, dat zijn kinderen die de leeftijd van 5 jaar bereikt hebben, mag alleen verlof gegeven worden als er
sprake is van gewichtige redenen, zoals ziekte en jubilea.
De ouders/verzorgers dienen altijd schriftelijk verlof aan te vragen. Formulieren voor deze schriftelijke aanvraag zijn bij de
leerkracht te verkrijgen. Voor een verzoek om bijzonder verlof, dient u zich tot de directie te wenden.
KENNISMAKINGS- EN OUDERGESPREKKEN
Tijdens een van de teamvergaderingen stond de gesprekscyclus (oudergesprekken, rapportgesprekken e.d.) op de agenda. In
de ouderenquête die u onlangs voor ons hebt ingevuld, werd deze cyclus ook een aantal keren benoemd (o.a. dat het eerste
gesprek pas in februari plaatsvond).
We hebben daar met elkaar over gebrainstormd en een nieuwe cyclus vastgesteld.
Het ziet er als volgt uit:
In augustus/september
Kennismakingsavond voor de ouders
Doel: kennismaken inclusief verstrekken van informatie per groep (o.a. de methodes ter inzage, info voor de ouders) onder het
genot van een hapje en drankje.
Alle ouders zijn van harte welkom!
In november
Ouder-leerkrachtgesprek (op één dag van 15.00 tot 21.00 uur).
Doel: de ouder vertelt over zijn/haar kind en de leerkracht vertelt over hoe het gaat met het kind in de groep. Voor groep 8 zijn
dit de pre-adviesgesprekken waarbij de kinderen ook worden uitgenodigd.
Wij verwachten dat alle ouders gebruik maken van de uitnodiging.
Bij groepen met 2 leerkrachten zijn beide aanwezig bij het gesprek.
Tevens presenteert de ouderraad op deze avond haar jaarverslag.
In februari
Rapportgesprek (op één dag van 15.00 tot 21.00 uur).
Doel: bespreken van de ontwikkeling van het kind a.d.h.v. het rapport.
Voor groep 8 zijn dit de VO adviesgesprekken.
De kinderen van de groepen 5 t/m 8 worden ook uitgenodigd bij dit gesprek.
Wij verwachten dat alle ouders gebruik maken van de uitnodiging.
Bij groepen met 2 leerkrachten zijn beide aanwezig bij het gesprek.
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In juni/juli
Eindrapport
Gesprek naar behoefte van leerkracht en/of ouders.

VOOR- EN NASCHOOLSE OPVANG
De Liduina vormt een Integraal Kind Centrum tezamen met de Lonnekerschool en de kinderopvang van Humanitas.
De kinderopvangorganisatie regelt de voor- en naschoolse opvang voor de Liduinakinderen.
Mocht hierover meer informatie wensen dan kunt u zich wenden tot de kinderopvangorganisatie of tot de directie van de school.
Meer informatie over het IKC is te vinden in de Schoolgids (deel A).
BEWEGINGSONDERWIJS
De kinderen krijgen vanaf groep 3 twee keer per week gymnastiek. Eén keer van de vakleerkracht en één keer van de
groepsleerkracht. Tijdens de gymles dragen ze gymkleding d.w.z. een gymbroek en een t-shirt. De kinderen dragen
gymschoenen. Voor de jongste kinderen zijn gymschoenen voorzien van klittenband erg gemakkelijk.
De kinderen nemen de gymkleding twee keer per week mee naar school in een tas. Deze tas wordt aan de kapstok gehangen.
Na de gym gaat de tas mee naar huis zodat de kleding gewassen kan worden.
Het is verstandig dat de kinderen op de dagen dat er gym is, geen sieraden om hebben naar school. Deze moeten voor de
gymles afgedaan worden omdat deze vaak blessures veroorzaken bij de kinderen zelf of bij anderen. Het gebeurt nogal eens
dat sieraden zoek raken. De leerkracht draagt hier geen verantwoording voor.
Alle kinderen hebben in hun gymtas een handdoek. Het opfrissen van gezicht, handen, oksels en voeten is verplicht.
Naast het bewegingsonderwijs op school, doen we vanaf groep 5 mee met de schoolsporttoernooien (zie de kalender)
Gymtijden in de zaal
De kinderen hebben op maandag les van de vakleerkracht en op donderdag van de eigen leerkracht.
MUZIEK ABC
Op onze school krijgen de kinderen in groep 4 Muziek ABC. Wekelijks geeft een enthousiaste vakleerkracht van Kaliber
Kunstenschool muziekles. In de lessen wordt gezongen, gespeeld met ritme en melodie en wordt de basis gelegd voor het leren
van het notenschrift. Daarnaast maken de kinderen kennis met diverse muziekinstrumenten. Het is onze ervaring dat de
leerlingen echt uitkijken naar deze lessen. De cursus Muziek ABC wordt jaarlijks afgesloten met een presentatie en alle kinderen
ontvangen een certificaat. De gemeente vindt het belangrijk dat alle kinderen de kans krijgen om zich muzikaal te ontwikkelen
en subsidieert deze lessen. Zo kan elk kind in onze gemeente zijn eigen muzikale talenten ontdekken.
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GOEDE DOELEN
De kinderen van de Liduina werken elk jaar aan een project voor een goed doel. Deze actie voor het goede doel vindt plaats
in de Vastentijd (in de periode tussen carnaval en Pasen).
VERJAARDAGEN
Wanneer een kind jarig is, wil het op school graag trakteren. Trakteren is ontzettend leuk voor de kinderen, maar
ouders/verzorgers zien er vaak tegen op. Het bedenken van een traktatie is lastig en het maken van een traktatie kost vaak
veel tijd en geld. Trakteren op zoet lijkt dan een handige oplossing, maar voor de tanden en kiezen en voor de kinderen die
problemen hebben met kleurstoffen en suikers is zo’n traktatie niet zo feestelijk!
Op internet zijn leuke traktaties te vinden.
VERJAARDAGEN LEERKRACHTEN
De verjaardagen worden in een keer gevierd op de ‘juffen- en meestersdag’. De kinderen van groep 1 t/m 8 kunnen zelf een
klein cadeautje mee brengen voor de jarige juf of meneer. Voor de datum zie de kalender.
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