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Samen, Uitdagend en Optimaal leren
Naam school:
Brinnummer:

R.K. basisschool Sint Anthonius
03QC

Bezoekadres school:

Burgemeester Versluijsstraat 20
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E-mail:
Website:

sintanthonius@lpsnet.nl
www.sintanthonius.nl

Bestuur:

Lowys Porquinstichting
Bergen op Zoom
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Namen, adressen en telefoonnummers.
St. Anthonius
R.K. school voor basisonderwijs
Burg. Versluysstr. 20, 4698 AS Oud-Vossemeer
Postbus 16, 4698 ZG Oud-Vossemeer.
Telefoon: 0166-672471
E-mail:
sintanthonius@lpsnet.nl
Website : www.sintanthonius.nl
Directie:
Mevr. Léonie Jansen
Directeur
Mobiel:06-22766117
E-mail: leonie.jansen@lpsnet.nl

Mevr. Sandra van Neerbos
Plaatsvervangend directeur
Mobiel: 06-48497997
E-mail: sandra.van.neerbos@lpsnet.nl

Léonie is directeur van basisschool de St. Anthonius en vestigingsmanager van
kinderopvang LPS-KOM, locatie Kids en Co. Haar beschikbare tijd is over de school
en de kinderopvang verdeeld. Juf Léonie zal onder voorbehoud op
dinsdag, woensdag en donderdag aanwezig zijn.
Bestuur:
Basisschool St. Anthonius is één van scholen van
de Lowys Porquinstichting
Stichting voor Katholiek en Protestant Christelijk Onderwijs.
Marslaan 1, Postbus 543
4600 AM Bergen op Zoom
Telefoon: 0164- 230166
Inspectie:
Zie schoolgids.
Extern vertrouwenspersoon:

Contactpersoon in de school:

Toine van Dorst (Arbo Unie)
Tel.: 06 - 52 50 19 75

Mevr. Marjo Jacobs.
Mevr. Eline Bras

Medezeggenschapsraad:
p/a Basisschool St.Anthonius
Postbus 16
4698 ZG Oud-Vossemeer
Email: mr.stanthonius@lpsnet.nl
De medezeggenschapsraad bestaat uit 2 ouders en 2 leerkrachten. Namens de
ouders nemen Jacco Geilings en Tim Verhoeff zitting in de MR en namens de
leerkrachten Annette en Sandra. De vergaderingen zijn openbaar en u kunt hierbij
altijd aansluiten. Op de kalender en via de info worden de data vooraf bekend
gemaakt.
De Lowys Porquinstichting heeft naast een MR per school ook een
gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Tweemaal per jaar is er een
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bijeenkomst van de MR voorzitters, de GMR van de LPS en het college van bestuur
van de LPS.
Ouderpanel
Voorzitter:
Léonie Jansen

Leden:
Mevr. Dorien Derksen
Dhr. Leon van ’t Hof
Dhr. Paul Beckman Lapré
Mevr. Maartje de Viet

Oudervereniging
De oudervereniging bestaat uit de volgende leden:
Voorzitter: Tamara van Hees
Secretaris: Mireille van ‘t Hof
Penningmeester: Jolanda Hage
Overige leden:
Annemieke Peltenburg
Melanie de Frens
Jerney Havermans
Mariska Geuze
Miranda Hagelaar
Sabrina van Westen
Activiteiten:
De oudervereniging organiseert samen met het team verschillende activiteiten, zoals
Sinterklaas, Kerstviering, Carnavalsfeest, schoolreis en de begeleiding daarvan. Om
verschillende activiteiten te kunnen organiseren, vragen wij u om een (vrijwillige)
ouderbijdrage.
Voor vragen e.d. is de oudervereniging bereikbaar via Social School. Wij doen ons
uiterste best uw mail z.s.m. te beantwoorden.
Schooltijden:
Groep
1/2
Groep
3 t/m 8

Maandag
08.30-12.00
13.00-15.15
08.30-12.00
13.00-15.15

Dinsdag
08.30-12.00
13.00-15.15
08.30-12.00
13.00-15.15

Woensdag

08.30-12.30

Donderdag
08.30-12.00
13.00-15.15
08.30-12.00
13.00-15.15

Vrijdag
08.30-12.00
13.00-15.15
08.30-12.00
13.00-15.15

Let op!! Op woensdagmiddag is groep 1/2 vrij en gaan de lessen door tot 12.30 uur.
Leerkrachten / groepsindeling 2019-2020:
Groep 1/2
Groep 3/4
Groep 5/6
Groep 7/8

Maandag
Daniëlle
Marjo
Monique
Eline

Dinsdag
Annette
Marjo
Monique
Eline

Woensdag
Annette
Sandra
Eline

Donderdag
Daniëlle
Annette
Sandra
Eline

Vrijdag
Daniëlle
Marjo
Sandra
Eline

Juf Annette heeft op woensdagmiddag haar ambulante middag voor IB-taken.

3

Intern begeleider:
Mevr. Annette Graafmans
Gedragsspecialist / coördinator sociale veiligheid :
Mevr. Daniëlle Poppelaars
ICT ambassadeur:
Mevr. Sandra van Neerbos
Onderwijsassistent
Ricky van den Kieboom
Ricky is op dinsdag en donderdag op school om ondersteuning te bieden in alle
groepen van onze school. Ook begeleidt hij individuele kinderen of kleine groepjes
binnen of buiten de klassen.
Extra:
 Denise Poot is zorgassistent in groep 1-2 en ondersteunt de leerkracht daar 4
dagen in de week met allerlei werkzaamheden.
 Fien Kools ondersteunt ons op donderdagochtend als vrijwilligster. Zij is oudleerkracht van onze school en geeft extra ondersteuning aan individuele kinderen
of kleine groepjes kinderen.
Gymlessen:
De gymlessen vinden plaats op de volgende dagen:
Maandagmiddag

groep 7-8
groep 5-6
groep 3-4

13.00 - 13.45 uur
13.45 - 14.30 uur
14.30 - 15.15 uur

woensdagmorgen

groep 7-8
groep 3-4
groep 5-6

08.30 - 09.30 uur
09.30 - 10.30 uur
10.30 - 11.30 uur

Als gymkleding verwachten we voor alle kinderen: gymschoenen
een korte broek
een shirtje
Als uw kind niet mee kan/mag doen met deze lessen, wilt u dat dan even laten weten
door middel van een briefje, berichtje op Social School of telefoontje?

De kinderen van groep 1-2 hebben bij slecht weer twee keer per dag een spel- of
gymles in het speellokaal.
Wilt u daarom uw kind gymschoenen meegeven? Het liefst zonder veters. Wilt u ook
de naam erin schrijven, om vergissingen te voorkomen? De gymschoenen mogen op
school blijven.
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Sportactiviteiten:
We organiseren voor alle kinderen een sportdag.
Bij voldoende animo nemen we deel aan het schoolvoetbaltoernooi in april.

Vakanties:

Vakantierooster 2019-2020
Onderstaand de vakanties en andere vrije dagen voor de kinderen volgend
schooljaar.
- Herfstvakantie van maandag 14 oktober 2018 t/m vrijdag 18 oktober 2019.
- Kerstvakantie van vrijdagmiddag 20 december 2019 t/m vrijdag 3 januari 2020.
- Studiedagen vrijdag 31 januari 2020 en maandag 3 februari 2020. *
- Voorjaarsvakantie van vrijdagmiddag 21 februari 2020 t/m vrijdag 28 februari 2020.
- Tweede Paasdag maandag 13 april 2020 (let op: Goede Vrijdag 10 april 2020 is
gewoon school!).
- Meivakantie van vrijdagmiddag 17 april 2020 t/m dinsdag 5 mei 2020.
- Hemelvaart donderdag 21 mei 2020 en vrijdag 22 mei 2020.
- Tweede Pinksterdag maandag 1 juni 2020.
- Studiedagen vrijdag 19 juni 2020 en maandag 22 juni 2020. *
- Start zomervakantie vrijdagmiddag 10 juli 2020 12.00 uur (t/m vrijdag 21 augustus
2020).
Extra vrije vrijdagmiddagen
De groepen 1 t/m 4 hebben zeven extra vrijdagmiddagen vrij i.v.m. de overgang naar
nieuwe schooltijden voor de onderbouw. Onderstaande vrijdagmiddagen zijn de
kinderen van deze groepen extra vrij:
- Vrijdagmiddag 30 augustus 2019
- Vrijdagmiddag 27 september 2019
- Vrijdagmiddag 25 oktober 2019
- Vrijdagmiddag 29 november 2019
- Vrijdagmiddag 27 maart 2020
- Vrijdagmiddag 29 mei 2020
- Vrijdagmiddag 26 juni 2020

Onvoorziene omstandigheden in de loop van het schooljaar kunnen wijzigingen in
het rooster veroorzaken. Wij brengen u hiervan dan (zo mogelijk) tijdig op de hoogte.
* = Tip: weekendjes weg zijn te plannen tijdens onze studiedagen. U heeft dan geen
geldige reden nodig, u hoeft dan geen verlof aan te vragen om er tijdens het
schooljaar toch even lekker tussenuit te gaan met het gezin!
Opmerkingen:
De zomervakantie begint 10 juli 2020 om 12.00 uur voor alle groepen.
Voor groep 8 staat in de week van 18 mei 2020 het schoolkamp gepland.
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Onvoorziene omstandigheden in de loop van het schooljaar kunnen wijzigingen in
het rooster veroorzaken.
Aanvragen van (vakantie)verlof:
Een verzoek om vakantieverlof (artikel 13a) dient minimaal 8 weken van te voren
aan de directeur van de school te worden voorgelegd. U kunt dit gemakkelijk doen,
via Social Schools (verlofaanvragen).
Vakantieverlof wordt alleen verleend wanneer wegens de speciefieke aard van het
beroep van een van de ouders, voogden of verzorgers het slechts mogelijk is buiten
de schoolvakanties op vakantie te gaan.
Dit verlof mag maximaal 1x per schooljaar worden verleend, mag niet langer duren
dan 10 schooldagen en mag niet plaatsvinden in de eerste twee weken van het
schooljaar.
Een verzoek om extra verlof in geval van gewichtige omstandigheden (artikel
14, lid1) dient ook vooraf of binnen twee dagen na ontstaan van de verhindering aan
de directeur van de school te worden voorgelegd. Onder gewichtige
omstandigheden wordt verstaan, omstandigheden die buiten de wil van het kind of
de ouders/verzorgers zijn gelegen
Bijvoorbeeld:
a. Het voldoen aan een wettelijke verplichting, voor zover die niet buiten de
lesuren kan geschieden.
b. B. verhuizing (max 1 dag)
c. Het bijwonen van een huwelijk van bloed of aanverwanten tot en met de 3 e
graad
d. Ernstige ziekte van ouders. Verzorgers of bloed of aanverwanten tot en met
de derde graad
e. Overlijden van bloed- of aanverwanten in de eerste graad, tweede graad of
derde en vierde graad.
f. Bij 25 jarige, 40 jarig en 50 jarig ambtsjubileum en he t12,5, 25, 40,50,60 jarig
huwelijksjubileum van ouders of grootouders.
Wanneer er een verzoek is voor extra verlof in geval van gewichtige
omstandigheden voor meer dan 10 schooldagen per schooljaar (artikel 14, lid
13), dient dit minimaal 4 weken van te voren via de directeur van de school bij de
leerplichtambtenaar van de woongemeente te worden ingediend.
Let op:
De directeur is verplicht de leerplichtambtenaar mededeling te doen van
ongeoorloofd schoolverzuim. Tegen die ouders die hun kind(eren) zonder
toestemming van school houden, zal proces-verbaal worden opgemaakt. Meer
informatie kunt u lezen in de Schoolgids.
Het adres van de leerplichtambtenaar
Afd.: Onderwijs.
Postbus 2118
4460 MC Goes
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Leerplicht:
Een kind van 4 jaar is niet leerplichtig en dus ook niet verplicht regelmatig de school
te bezoeken. Uiteraard is regelmatig schoolbezoek een groot goed. Vanaf de eerste
dag van de maand nadat een kind 5 jaar wordt, is het leerplichtig en dient de school
te bezoeken. Ouders hebben volgens de wet de vrijheid om deze (vijfjarige) kinderen
ten hoogste 5 uur per week thuis te houden. Zij doen hiervan mededeling aan de
directeur. Overleg hieromtrent wordt op prijs gesteld. Wanneer een kind 4 jaar is
geworden, kan hij/zij de school bezoeken. Van tevoren zijn reeds incidentele
bezoeken mogelijk om het kind alvast aan de nieuwe omgeving te laten wennen. Dit
kunt u met de leerkracht overleggen.
Ziekmelding:
Indien uw kind de school niet kan bezoeken, dient u dit voor 8.30 uur via Social
School onder opgave van reden door te geven. Mocht het om welke reden dan ook
via Social School niet lukken dan kunt u contact opnemen met de school,
telefoonnummer: 0166-672471
Begin van de dag, het binnenkomen van de kinderen:
U kunt de kinderen van groep 1-2 ‘s morgens vanaf 8.20 uur in het klaslokaal
brengen. We vragen deze ouders naar buiten te gaan, als de zoemer gaat. Er komt
dan rust in de klas en de juf kan beginnen.
’s Middags zijn de kinderen om 12.45 uur welkom. Ze blijven dan wel buiten totdat de
zoemer gaat.
De kinderen van groep 3 t/m 8 mogen pas na het zoemsignaal naar binnen gaan.
Het binnen brengen van een tas o.i.d. mag ook pas na 8.20 uur of na 12.45 uur,
maar ze gaan daarna direct weer naar buiten.
Wilt u de poort gesloten houden. Eén van de personeelsleden opent de poort om
8.20 uur en 12.45 uur! Dit i.v.m. onze verantwoordelijkheid en ons
surveillancerooster. Alleen ouders die naar Kids en Co gaan, mogen op deze tijden
de poort openen en sluiten.
Willen de ouders van kinderen in groep 1-2 tijdens de inloop ‘s ochtends in de klas
op de daarvoor bestemde lijsten noteren of hun kind(eren) over moet(en) blijven
(gebruik maakt/maken van de TSO) en/of na schooltijd naar de naschoolse opvang
gaat/gaan bij Kids en Co? Zo heeft de leerkracht direct een overzicht van kinderen
die naar de tussenschoolse opvang en naar de naschoolse opvang gaan.
Pauze:
‘s Morgens mogen de kinderen iets meenemen om tijdens de pauze op te eten of te
drinken. Geen snoep of priklimonade, maar graag iets gezonds. Er is ook schoolmelk
te bestellen. Op dinsdag en vrijdag zijn verplichte fruitdagen op
school. Dan vragen we of alle kinderen iets van groente of fruit mee
willen nemen.
Overblijven:
De TSO wordt georganiseerd door stichting LPS-Breek-4U. Zij werken, net zoals u
gewend bent, met vrijwillige overblijfmedewerkers. De registratie vindt plaats via
TSOpro. Meer informatie kunt u vinden op de websites:
https://sintanthoniusbreek-4u.tsopro.nl/ of http://www.breek-4u.nl/.
7

Traktaties:
Als uw kind jarig is, mag het uiteraard trakteren; bij voorkeur een gezonde traktatie.
De leerkrachten “snoepen” gewoon met de kinderen mee; dus geen extraatjes. Op
de leerkrachtendag vieren de leerkrachten gezamenlijk hun verjaardag. Als de
kinderen op deze dag toch een cadeautje willen geven, stellen wij het meest prijs op
een tekening die door hen zelf gemaakt is.
Verjaardag:
Wanneer uw kind (uit groep 1-2) jarig is en u vindt het leuk om het verjaardagsfeestje
mee te vieren, dan bent u van harte welkom in de klas. We vieren de verjaardag
meestal meteen om 8.30 uur, omdat dit voor de jarige het leukst is. De kinderen uit
de groepen 1 t/m 5 mogen ook rondgaan bij de andere leerkrachten; groep 6 t/m 8
alleen als ze dat zelf willen. Aan de rest (tandjes, diploma’s, enz.) wordt alleen in de
klas aandacht besteed.

Wanneer maken we iets met de kinderen?
Als de kinderen van groep 1-2 het leuk vinden, mogen zij voor de verjaardag van
papa, mama, opa en oma een wensje maken. Aan het begin van het schooljaar
krijgen ze een lijstje mee, waarop u de data kunt invullen.
Met moeder- en vaderdag
Geboorte broertje of zusje
Ziekenhuisopname klasgenoot
Afscheid klasgenoot

groep 1 t/m 4
groep 1 t/m 8 met de klas iets samen.
groep 1 t/m 8 met de klas iets samen
groep 1 t/m 8 met de klas iets samen

Fietsen:
Om te voorkomen dat er teveel fietsen geplaatst worden op het
schoolplein en daardoor mogelijke schade aan de fietsen
ontstaat, is het niet de bedoeling dat alle leerlingen op de fiets
naar school komen. Dus een vriendelijk verzoek aan de
kinderen die dichtbij school wonen te voet te komen.
De school kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade,
die is aangebracht aan de fietsen die op het schoolplein worden
gezet. Vriendelijk verzoek de fietsen in de daarvoor bestemde fietsenrekken op
school te plaatsen.
Infobrief:
Indien nodig wordt elke vrijdag een info gemaild via Social School. Hierin staan alle
mededelingen over bijeenkomsten, bijzondere gebeurtenissen, vragen om
medewerking, enz. De verschijningsdatum is altijd op vrijdag. Andere
informatiefolders, tijdschriften, e.d. worden zoveel mogelijk alleen op vrijdag
meegegeven. Tevens is de info te vinden op de website van de school.
Aansprakelijkheid:
De school kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor beschadiging, vernieling of
vermissing van eigendommen van de leerlingen. Eveneens kan de school geen
verantwoording dragen voor activiteiten die buiten schoolverband worden gehouden.
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Schade door een leerling toegebracht, wordt op kosten van ouders/verzorgers
hersteld.
Calamiteitenplan:
Als er een ernstige ramp is gebeurd, wordt de bevolking gewaarschuwd met de
sirene (3x 30 sec.) of rijden er geluidswagens rond om te waarschuwen.
Op school zullen we ons aan de volgende richtlijnen houden:
1.
Iedereen gaat direct naar binnen. Dit wordt gecontroleerd m.b.v.
leerlingenlijsten. Tijdens gymlessen blijft men in de gymzaal.
2.
Deuren, ramen en ventilatieroosters worden gesloten.
Deuren worden niet op slot gedaan of vergrendeld.
3.
De radio wordt afgestemd op 87.9 of we kunnen kijken naar de site van de
gemeente of www.crisis.nl
4.
De directie zorgt voor verspreiding van de informatie en geeft
leiding bij eventuele evacuatie volgens het ontruimingsplan.
5.
De directie geeft informatie over opheffing van het alarm
Gevonden voorwerpen:
Regelmatig blijven er spullen van kinderen op school achter. Als u iets mist, komt u
dan even kijken?
Foto’s activiteiten:
Van verschillende activiteiten worden er foto’s gemaakt. Deze foto’s komen op de
website of Facebookpagina van de school te staan, wanneer u daar geen bezwaar
tegen heeft gemaakt. We vragen jaarlijks uw toestemming via het door u ingevulde
toestemmingsformulier.
Werkgroep hoofdluis:
Het blijkt dat er soms hoofdluis bij kinderen wordt gesignaleerd. Om
verspreiding tegen te gaan is er een werkgroep die regelmatig de
hoofden van de kinderen controleert. Dit gebeurt na elke vakantie.
Wanneer uw kind hoofdluis heeft, wordt u door iemand van het
managementteam telefonisch op de hoogte gebracht. Hij/zij kan u ook
advies geven over de wijze van behandeling.
Eerste H. Communie:
Zoals elk jaar wil parochiekern Oud-Vossemeer kinderen de
gelegenheid geven om hun eerste communie te doen. De kinderen
van groep vier komen hiervoor in aanmerking.
De datum van de eerste communieviering is zondag 19 april 2020 in
de H. Willibrorduskerk te Oud-Vossemeer (bij voldoende
communicanten).
Vormsel:
Basisschoolleerlingen uit groep 8 worden uitgenodigd om vanuit de parochiekernen
Halsteren, Lepelstraat, Oud-Vossemeer en Tholen hun H. Vormsel te ontvangen.
De Vormselviering vindt dit jaar plaats in de H. Quirinuskerk in Halsteren op vrijdag
14 februari 2020.
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Diverse betalingen op een rijtje
Overblijven:
De TSO wordt georganiseerd door stichting LPS-Breek-4U. Zij werken, net zoals u
gewend bent, met vrijwillige overblijfmedewerkers. De registratie vindt plaats via
TSOpro. Meer informatie kunt u vinden op de websites:
https://www.lpskom.nl/wat-bieden-wij/tussenschoolse-opvang/
https://sintanthoniusbreek-4u.tsopro.nl/

Naschoolse opvang (BSO)
De naschoolse opvang (BSO) wordt georganiseerd door LPS-KOM, locatie Kids en
Co. Deze opvang vindt na schooltijd in het gebouw van basisschool St Anthonius /
Kids en Co plaats. Voor vragen kunt u terecht bij één van de pedagogisch
medewerkers van Kids en Co of de directeur van de school, tevens
vestigingsmanager van Kids en Co. U kunt inhoudelijke informatie over de BSO,
alsmede tarieven vinden op de website van LPS-KOM:
https://www.lpskom.nl/locaties/kindercentrum-kids-en-co-oud-vossemeer/

Vrijwillige ouderbijdrage
Vanuit onze stichting Lowys Porquin hebben alle scholen, de opdracht gekregen
geldstromen van de oudervereniging en de school apart te laten lopen. Dit omdat de
wet voorschrijft dat een school zich moet richten op onderwijs en dit gratis behoort te
zijn. De nevenactiviteiten vallen onder de zorg van de oudervereniging en niet onder
de zorg van de school. Verder moeten wij expliciet benoemen dat de ouderbijdrage
vrijwillig is. Echter, wanneer de school niet meer kan en mag bijdragen aan deze
activiteiten en veel ouders geen vrijwillige ouderbijdrage betalen wordt het financieel
onmogelijk om alle leuke activiteiten op lange termijn nog door te laten gaan. Ik wil u
er op wijzen, dat wanneer u het financieel niet rond krijgt, u altijd contact op kunt
nemen met stichting Leergeld:
https://www.leergeld.nl/
De vrijwillige ouderbijdrage bestaat dus voor iedere ouder uit twee delen. Voor groep
8 komt hier de bijdrage voor het schoolkamp nog bij:
Vrijwillige ouderbijdrage voor activiteiten
Tijdens de ledenvergadering wordt de hoogte van de (vrijwillige) bijdrage bepaald.
Via de info wordt U hiervan op de hoogte gesteld. De (vrijwillige) bijdrage per kind
dient dan gestort te worden op rekeningnummer: NL70RBRB0915349264 t.n.v.
Oudervereniging St Anthonius te Oud-Vossemeer, met vermelding van de naam van
uw kind(eren).
Schoolkamp
Ook dit jaar gaan we weer met groep 8 op schoolkamp. De (vrijwillige) bijdrage voor
het schoolkamp is € 75,--. Dit bedrag kunt U storten op de rekening van de
oudervereniging: NL70RBRB0915349264 met vermelding van schoolkamp en naam
van uw kind(eren) (in termijnen is toegestaan). Betalen vóór 1 maart 2019.
Schoolreis
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De hoogte van deze (vrijwillige) bijdrage is € 25,00 per kind. Het verschuldigde
bedrag kunt U overmaken naar de rekening van de oudervereniging
NL70RBRB0915349264met vermelding van schoolreis en naam van uw kind(eren)
(in termijnen is toegestaan). Betalen vóór 1 maart 2019.
Campina op school (voorheen: schoolmelk)
Onze school neemt deel aan het verstrekken van schoolmelk. Meer informatie kunt u
vinden op de website van Campina schoolmelk: www.campinaopschool.nl Tevens
kunt u uw zoon/dochter via de website aanmelden. Campina stuurt naar de
deelnemende ouders een acceptgiro.
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