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Voorwoord

Geachte ouders/verzorgers,

Voor u ligt de kalender van basisschool De Klingerberg voor het
schooljaar 2022-2023.
Op deze kalender vindt u een overzicht van geplande activiteiten,
vakanties en studiedagen. Daarnaast hebben we een aantal
organisatorische zaken en schoolafspraken beschreven, zodat het
een handig document is geworden waarop u snel een aantal
praktische zaken terug kunt vinden. Het is dan ook verstandig om
de kalender een handig plekje te geven zodat u er regelmatig op
kunt kijken of er iets bij kunt schrijven.

Bs De Klingerberg waar leren leuk is….
Een goede samenwerking tussen ouders en school is de basis voor
een optimale ontwikkeling van uw kind. Immers u kent uw kind
vanuit de thuissituatie, leerkrachten maken uw kind op school mee
en samen dragen we zorg voor optimale ontwikkelkansen voor uw
kind.
Samenwerking tussen ouders en
school komt de ontwikkeling van
uw kind ten goede.

Elk kind is anders. Qua uiterlijk,
karakter, capaciteiten en
temperament. Het ene kind leert
gemakkelijk, maar is met sporten
nogal onhandig. Een ander kind
heeft moeite met leren, maar kan
heel goed iets organiseren.
Belangrijk is dat ouders,

leerkrachten en medeleerlingen kinderen zichzelf mogen zijn en
hun talenten kunnen ontwikkelen.  We willen dat kinderen graag
naar school komen en zich veilig voelen zodat ze zich optimaal
kunnen ontwikkelen.

Ondanks dat er al veel informatie op de kalender staat valt er nog
veel meer over de school te vertellen. Hiervoor verwijs ik u dan ook
graag naar de website van de school: www.klingerberg.kerobei.nl.
U kunt er onder meer de volledige schoolgids 2022-2023 vinden,
met daarin belangrijke gegevens van onze school.
Op de website vindt u verder algemene informatie. Het ‘laatste
nieuws ontvangt u via ISY ons ouderportaal. Dat kunt u bereiken
via uw computer of een app op uw mobiele telefoon.

Extra informatie over geplande activiteiten of activiteiten die niet op
de kalender staan ontvangt u ook zoveel mogelijk via ISY.

Mocht u verder nog vragen of opmerkingen hebben dan staan we u
natuurlijk graag te woord. U kunt altijd terecht bij de leerkracht van
uw kind, maar natuurlijk ook bij één van de teamleiders of de
directeur.

Tot slot willen we u  en uw kinderen een fijn en leerzaam schooljaar
toewensen op De Klingerberg.

Met vriendelijke groet,

Team bs De Klingerberg
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Organisatie
Adres
Basisschool De Klingerberg
Klingerbergsingel 2
5925 AC Blerick
077-3871126
e-mail: info@klingerberg.kerobei.nl
website: www.klingerberg.kerobei.nl

Schoolleiding
Directeur: Marlou van Bussel
Teamleider onderbouw : Lia Koch
Teamleider bovenbouw: Esther Aerts

Taakverdeling
Groepstaken

Groep Leerkracht(en)
1-2A juf Judith / juf Jacqueline / juf

Hilde
1-2B juf Manon / juf Jacqueline / juf

Hilde
3&4 juf Chantal / juf Tina / juf Esther P.
5 juf Mara / juf Eveline
6 juf Nicole / juf Eveline
7-8 juf Angé/ juf Esther J.
taalklas juf Mayke

Overige taken Directeur Marlou van Bussel (ma, di, do, vr)
Teamleider groep 1-4 Lia Koch (di t/m do)
Teamleider groep 5-8 Esther Aerts (ma, wo en do)
Administratie Jacqueline Reinhoud
Conciërge Faouzi Boulbaroud
Begeleiding extra zorg
Vakleerkracht gym

Esther Beurskens
Janne

Schooltijden (continurooster)
Groep 1 t/m 8 maandag: 8.30 uur-14.30 uur

dinsdag: 8.30 uur-14.30 uur
woensdag: 8.30 uur-12.45 uur
donderdag: 8.30 uur-14.30 uur
vrijdag: 8.30 uur-12.45 uur

Vakantierooster en studiedagen
Zomervakantie ma. 25-07-2022 t/m 02-09-2022

(Eerste schooldag maandag 5-9-2022)
Herfstvakantie ma. 24-10-2022 t/m vr. 28-10-2022
Sinterklaas di. 6-12-2022
Kerstvakantie ma. 26-12-2022 t/m vr. 6-1-2023
Carnaval ma. 20-2-2023 t/m vr. 24-2-2023
Pasen ma. 10-4-2023
Meivakantie ma. 24-4-2023 t/m vrij. 5-5-2023

(Koningsdag valt in meivakantie)
Hemelvaart do. 18-5-2023 t/m vr. 19-5-2023
Pinksteren ma. 29-5-2023
Zomervakantie: ma. 17-7-2023 t/m vr. 25-8-2023

Studiedagen (kinderen vrij):
maandag 21 november 2023
dinsdag 7 maart 2023
donderdag 23 maart 2023
dinsdag 30 mei 2023
donderdag 29 juni 2023
vrijdag 14 juli 2023
Mogen wij u dringend verzoeken met dit vakantierooster en vrije dagen rekening
te houden bij het plannen van uw eigen vakantie. De leerplichtwet staat
afwijkingen niet zonder meer toe. Eveneens vragen wij u om bezoeken aan huis-
en tandarts zoveel mogelijk buiten schooltijd te plannen.
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Visie bs de Klingerberg
Wij willen onze kinderen goed voorbereiden op het leven na de basisschool.
Onze speerpunten wat betreft schoolontwikkeling zijn onderstaande 3:

● leren zichtbaar maken van gedrag;
● onderzoekend leren;
● leren zichtbaar maken van kennis.

Vanuit de visie van bs De Klingerberg werken groepen intensief samen in
clusters. Op thema kan de samenwerking ook soms met andere groepen
plaatsvinden, of met een hele bouw of met de hele school.
Deze werkvorm draagt ertoe bij nog meer bij de verschillende niveaus van de
kinderen aan te kunnen sluiten zodat de kinderen kunnen laten zien wat ze goed
kunnen. Ze kunnen op deze wijze leren van en met elkaar.
We vinden het belangrijk dat kinderen meer zicht gaan krijgen op hun eigen
leren. Weten wat je goed kunt en waar je nog aan kunt werken. Om dit te
bereiken hebben we het zogenaamde  “portfolio” voor kinderen gemaakt, dat de
kinderen twee keer per schooljaar mee naar huis krijgen zodat u dat kunt inzien.
Dat bevat  dan ook tevens het “rapport” van uw kind.

Gymlessen
De kinderen vanaf groep 3 t/m 8 krijgen  twee keer per week, op dinsdagmorgen
en donderdagmorgen gymles in de gymzaal bij de school. Eén les is met
toestellen, de tweede les is een spelles. Na de gymles in de sporthal kunnen de
kinderen zich verfrissen in de wasruimte naast het kleedlokaal.
Eenvoudige sportkleding is voldoende. Het is niet aan te bevelen om op blote
voeten te gymmen. Zogenaamde ritmiekschoentjes zijn niet geschikt voor onze
lessen. Geef de kinderen goede gymschoenen mee, die alleen in de sporthal
gedragen worden.
De kleuters gymmen in de speelzaal op school, maar af en toe gaan ze ook naar
de grote gymzaal.

Bibliotheek op school
We hebben een eigen bibliotheek op school. De kinderen kunnen daar
regelmatig hun boeken ruilen. Op woensdag en vrijdagmorgen is de bibliotheek
altijd open met hulp van enkele ouders. De kinderen kunnen boeken lenen die
mee naar huis genomen worden om daar te lezen. Stimuleert u dat alstublieft

ook, want thuis lezen is enorm belangrijk voor het leren op school. En het is
natuurlijk ook gewoon leuk!

Eerste Communie
Kinderen die in groep 4 en 5 zitten en die dat willen kunnen hun 1ste Communie
doen. Alle kinderen ontvangen een brief van de parochie en kunnen daarop
reageren.

Afspraak met directie
Een goed contact tussen ouders en school is van groot belang. We willen goed
op de hoogte blijven van uw bevindingen over school. Ook is het contact tussen
ouders en directie van groot belang. Wij vinden dat de directeur in principe altijd
voor ouders aanspreekbaar moet zijn. Daarom worden er geen vaste spreekuren
ingepland, maar kunt u altijd met uw vragen en/of opmerkingen op school terecht.
Indien mogelijk wordt u meteen te woord gestaan, in geval van afwezigheid,
andere afspraken of gesprekken wordt z.s.m. met u een afspraak gemaakt.
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Zaken die verder uw aandacht verdienen
Op tijd naar bed...........
Stuur uw kinderen `s avonds op tijd naar bed, zodat
ze de volgende dag goed uitgerust op school
komen.

Op tijd naar school......
Hieronder verstaan wij dat de kinderen ongeveer 10
minuten voor de aanvang van de school aanwezig
zijn zodat we om 8.30 uur kunnen starten met de
lessen.  De kinderen mogen ’s morgens om 10 voor
half negen meteen naar binnen en naar hun klas. Er
wordt buiten dan niet gesurveilleerd.
Te laat komen komt helaas soms voor.
Wij hebben afspraken met de leerplichtambtenaar om hier streng op te
controleren. Bij hardnekkig te laat komen en geen verbetering na
waarschuwingen, zal de ambtenaar leerplicht de ouders op gesprek laten komen
en uiteindelijk zal dit kunnen leiden tot boetes wegens ongeoorloofd
schoolverzuim. En dat willen we natuurlijk graag voorkomen.

Wegens ziekte niet naar school
Wanneer een kind wegens ziekte niet naar school kan komen, verwachten wij
van de ouders/verzorgers een telefonische of persoonlijke afmelding. Indien een
kind afwezig is, maar niet wordt afgemeld, nemen wij contact op met de
ouders/verzorgers om na te vragen of het kind thuis vertrokken is richting school
of dat het ziek is. Zowel voor ons als school als voor u als ouders/verzorgers een
geruststellende gedachte. Om dit goed uit te kunnen voeren is het belangrijk dat
u eventuele wijzigingen in nummers (vooral mobiele nummers wisselen vaak!)
direct op school doorgeeft.

Ziek worden op school
Wanneer een kind op school ziek wordt, nemen we altijd eerst contact op met de
ouders, voordat het kind naar huis gaat. Het is prettig als uw kind weet of u thuis
bent. Is er niemand thuis, dan blijft het kind op school.

Wanneer een kind zelf naar huis mag lopen, verwachten wij bij thuiskomst een
telefoontje. Ook nu weer om te weten dat de weg naar huis goed en

veilig is afgelegd. Medicijnen worden niet gegeven, behalve wanneer daar
duidelijke en goede afspraken met de ouders over gemaakt zijn.

Schoeisel
Slippers zijn niet alleen gevaarlijk op school (gladde vloerbedekking), maar ook
op de speelplaats en in het verkeer; liever niet dragen als je naar school gaat!

Schoolmaterialen
De school verstrekt nagenoeg alle materialen om op school te werken. Hieronder
valt bijvoorbeeld vanaf groep 3 een etui met pen, potlood, gum en liniaal. De
bedoeling is dat de spullen goed verzorgd worden en daardoor lang meegaan.
De leerlingen schrijven t/m groep 3 met potlood. In groep 4 krijgen ze een nieuwe
blauwe balpen (en in groep 7 en 8 ook een rode balpen); die gebruiken we t/m
groep 8. Als deze spullen door eigen toedoen tussentijds stuk gaan, dienen de
ouders zelf voor nieuwe te zorgen. Deze zijn op school te koop.

Surveilleren
Het speelplaats gedrag van onze leerlingen heeft onze bijzondere aandacht en
proberen wij zo goed mogelijk te begeleiden. De ouders mogen van ons
verwachten dat hun kind op school zo veilig  mogelijk speelt. De school neemt
deze verantwoordelijkheid op zich, echter wel binnen bepaalde grenzen. Tijdens
iedere ochtend pauze van 10.15 tot 10.30 uur en tijdens de pauze na de lunch
van 12:30 tot 12:45 uur surveilleren leerkrachten buiten, op drie locaties. We
verwachten van u dat u uw kinderen niet te vroeg naar school stuurt en dat de
kinderen eenmaal op het schoolterrein dit niet meer verlaten. Zoals eerder
geschreven, mogen de kinderen om 10 voor half negen naar binnen en naar hun
klaslokaal waar hun leerkracht dan aanwezig is.
Tijdens de beide pauzes blijven de kinderen uiteraard op het schoolterrein,
ondanks het ontbreken van “hekken”!

Het meebrengen van eten en drinken
Kinderen mogen eten en water om te drinken in beperkte hoeveelheden
meebrengen naar school. Het water mag alleen in een drinkfles voorzien van de
naam van het kind worden meegebracht. Voor wat betreft het eten nemen
kinderen als “tussendoortje” een stuk fruit mee en voor de lunch om 12.15 uur
fruit en brood. Er zijn op school ook drinkbekers bij de kraan om water te drinken.
Geeft u de kinderen s.v.p. geen snoepgoed mee naar school!
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Trakteren bij verjaardagen van kinderen
Als kinderen jarig zijn mogen ze trakteren. U hoeft de
kinderen daarvoor geen traktatie mee te geven. De
jarige mag koekjes uitdelen aan de kinderen in de
groep. Deze koekjes krijgen ze van school. In de
jaarlijkse vrijwillige ouderbijdrage is een klein bedrag
hiervoor opgenomen.

Mobiele telefoons
Het is niet toegestaan dat de kinderen een mobiele telefoon meenemen naar
school. U kunt uw kind immers altijd bereiken door naar het vaste nummer van
school te bellen. En omgekeerd kan de telefoon van school door uw kind gebruikt
worden indien nodig. Indien uw kind toch zonder toestemming de telefoon bij zich
heeft, dan wordt deze ingenomen door de leerkracht. Als het om een bijzondere
reden toch nodig is dat uw kind een keer de mobiele telefoon mee zou moeten
nemen, dan maakt u daar van tevoren een afspraak over met de leerkracht van
uw kind.

Hoofdluis
Ten aanzien van hoofdluis hebben wij een strenge en duidelijke procedure in
overleg met de GGD afgesproken. Na iedere vakantie worden alle kinderen
gescreend door een team van ouders. Deze ouders hebben instructie gehad van
een verpleegkundige van de GGD.
Mochten er bij uw kind luizen of neten gevonden worden,dan wordt er contact
met u opgenomen met het verzoek uw kind te behandelen.
Als u thuis hoofdluis bij uw kind constateert, geldt de volgende procedure:
1. De ouder meldt hoofdluis op school.
2. De school meldt de naam van de betreffende leerling(en) en groep aan het
screenteam. De gehele groep wordt nagekeken.
3. De school deelt een GGD-brief en folder uit aan alle leerlingen van de
betreffende groep. In die brief en folder staan adviezen voor het controleren en
behandelen in het eigen gezin.
Na twee weken behandelen moeten de luizen verdwenen zijn. De groep wordt
dan opnieuw gecontroleerd. Is dit niet het geval, dan wordt een procedure
gevolgd, die eventueel op school is in te zien.
Omdat uit onderzoek is gebleken dat luizencapes verspreiding niet helpen
voorkomen gebruiken we bij hoofdluis géén luizencapes voor over de jassen van
de kinderen.

Informatie speciaal voor groep 1 en 2
Kleding
Wilt u de jassen, laarzen, e.d. van uw kind voorzien van zijn/haar naam. Graag
aan de jassen een stevig lusje en aan de
handschoenen een koord: dit voorkomt kwijtraken.

Projecten of thema’s
We werken regelmatig met projecten of thema’s.
D.w.z. dat we op allerlei manieren bezig zijn rond
een thema (praten, zingen, werken en spelen).
Vraag regelmatig aan uw kind met welk onderwerp
ze op school bezig zijn of loop even de klas binnen.
U kunt dan ook thuis hier op inspelen en het allemaal nog interessanter voor uw
kind  maken. Vaak mag uw kind spulletjes meebrengen van thuis die met het
onderwerp te maken hebben.
U krijgt over zo’n project van tevoren altijd een informatiebrief thuis en een
woordenlijst. Die woorden kunt u thuis dan ook met uw kunt oefenen en
“gebruiken”!
We maken verder gebruik van een lesprogramma met de naam “Ik en Ko”. Dat
sluit mooi aan bij het programma “Puk en Ko” dat voor de kinderen in de
peuterspeelzaal “Duimelijntje” gebruikt wordt. Ook organiseren we weer
regelmatig “spellenmiddagen” voor de kinderen, waarvoor uw medewerking
gevraagd zal worden door de leerkrachten.

Gymschoenen
Bij het spelen in de speelzaal (en soms in de grote
gymzaal) dragen de kleuters gymschoenen. Dit om
wratjes, eczeem e.d. te voorkomen. Deze gymschoenen
blijven op school, vooral omdat de kleuters bij minder
goed weer iedere dag in de speelzaal komen voor hun
bewegingsles.

Papier en karton
Als u aan papier en karton kunt komen voor schoolgebruik, dan zijn wij daar heel
blij mee. Ook kleine rolletjes, doosjes, e.d. zijn erg handig bij het knutselen.
Indien u materialen heeft, kunt u met de leerkracht van uw kind bespreken, of dit
materiaal inderdaad bruikbaar is en hoe het afgegeven kan worden.
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Samenwerking met ouders
Op "De Klingerberg" zijn gelukkig veel ouders die een actieve bijdrage leveren
aan het goed functioneren van de school. Dat is belangrijk en daar zijn we heel
blij mee.

Ouderraad
De ouderraad (or) heeft tot doel de activiteiten die op school georganiseerd
worden te ondersteunen, mee te denken over alles wat in het belang is van de
school en om de ouders uit onze wijk te vertegenwoordigen. De or vergadert
ongeveer 5 maal per jaar, in aanwezigheid van een teamleider en een leerkracht.
Die vergaderingen zijn openbaar. De vergaderdata voor het komend schooljaar
staan vermeld in deze "Kalender". De vergaderingen zijn meestal op
dinsdagavond in de docentenkamer van de school en beginnen om 19.00 uur.
Indien u vooraf contact opneemt met de voorzitter zal deze u de agenda en
bijbehorende stukken doen toekomen. Tijdens die vergaderingen worden de
activiteiten besproken en daarnaast komen ook de ontwikkelingen op school en
in het onderwijs in het algemeen aan bod. Daardoor kan de ouderraad mede als
klankbord dienen voor het team. Als u interesse heeft dan kunt u ook meedenken
en meedoen. U kunt zich als lid opgeven van de or of gewoon een keer
aansluiten bij een vergadering voordat u een beslissing neemt om echt lid te
worden.
Voorzitter is Mevr. Ellen Zekaj-Vromans (tel. 077-3745268)

Medezeggenschapsraad
De medezeggenschapsraad (mr) geeft advies over het schoolbeleid en moet in
sommige gevallen zelfs instemmen met voorgenomen beleid. Deze mr is voor
elke school verplicht. De leden van de mr worden gekozen uit ouders en uit leden
van het team. De mr staat dus helemaal los van de or en het schoolbestuur.
Onze mr komt ongeveer zes keer per schooljaar bij elkaar om te vergaderen. De
directeur bezoekt de vergaderingen van de mr als adviseur.
De voorzitter van de medezeggenschapsraad is momenteel juf Esther Aerts
(vertegenwoordiger namens het team).

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad
Op 1 januari 2009 werd het nieuwe bestuur voor de katholieke basisscholen in
Baarlo, Blerick. Tegelen, Belfeld, Beesel en Reuver opgericht: de Stichting
Kerobei. Hierdoor ontstond een nieuw Bestuur voor toen 21 katholieke scholen
en moest er een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (gmr) worden

opgericht. Die gmr bestaat uit 10 vaste vertegenwoordigers namens alle Kerobei
scholen, 5 namens de ouders en 5 namens de teams. Hun namen en tevens
meer informatie over de gmr leest u in de schoolgids (zie de website van de
school).

Vrijwillige ouderbijdrage
De vrijwillige ouderbijdrage voor het schooljaar 2022-2023 is met instemming van
de medezegenschapsraad vastgesteld op € 17,50 per leerling en blijft daarmee
ongewijzigd.
U kunt deze bijdrage contant betalen via uw kind of (liever) de bijdrage
overmaken op rekeningnummer: NL22RABO0369851153 t.n.v. Basisschool De
Klingerberg onder vermelding van: ouderbijdrage (naam kind)

Deze ouderbijdrage is vrijwillig is. Het gehele bedrag komt, gedurende het
schooljaar, rechtstreeks ten goede aan uw eigen kind. Zonder deze bijdrage
zouden wij een aantal leuke activiteiten niet meer uit kunnen voeren zoals we nu
doen. De verdeling ziet er als volgt uit:

● Sinterklaas: €  3,00
● Excursiekosten: €  1,50
● Buskosten excursies: €  6,00
● Sport en spel: €  1,50
● Carnaval: €  1,00
● Ongevallenverzekering: €  1,00
● Kerstviering: €  1,00
● Traktatie verjaardagen €  1,50
● Diversen €  1,00

---------
€ 17,50

Kinderclubje op woensdagmiddag en vrijdagmiddag
Op woensdagmiddag en vrijdagmiddag is er de mogelijkheid uw kind gebruik te
laten maken van het “Kinderclubje”. Onder
leiding van Soumicha Barrahmun en Ietje
Struthman kunnen de kinderen dan van 12:45 -
14:45 uur op school zijn. De kosten bedragen
€ 2,50 per keer.
Meer informatie kunt u verkrijgen bij een van
beide dames.
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Spring
Spring Buitenschoolse en Voorschoolse opvang (BSO & VSO)
Schooltijden sluiten zelden naadloos aan op werktijden. Gelukkig is er de VSO &
BSO: opvang buiten de schooltijden.
De BSO’s en VSO’s van Spring Kinderopvang zijn er voor alle kinderen tussen
de vier en dertien jaar die de basisschool bezoeken. Elke locatie is weer anders.
Veel BSO’s hebben een plekje in of bij de school. Dat is praktisch. Maar we
trekken toch een duidelijke grens. Als een kind uit school komt, wil het zichzelf
zijn. Verhalen vertellen of juist even niks zeggen. Maar voor hetzelfde geld wil hij
of zij met een vriendje buiten spelen of meedoen aan een van de vele activiteiten.
Bij de buitenschoolse opvang van Spring Kinderopvang kan dat allemaal. Want
niks is fijner dan te zien dat een kind het helemaal naar zijn zin heeft. Even geen
“moeten”. En dat is precies waar de buitenschoolse opvang naar streeft. Onze
Buitenschoolse opvanglocaties willen graag een verlengstuk van de thuissituatie
zijn: huiselijkheid in een sfeervolle omgeving zijn de uitgangspunten. Naast een
aanbod van uitdagende activiteiten staan vrij spel en eigen keuzes centraal.

Alles onder één dak bij bso Robinson | Blerick
Moderne en toch knusse opvang in de Blerickse wijk Vossener. Buitenschoolse
opvang Robinson is samen met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf en
basisscholen Natuurlijk! en Extralent gevestigd in MFC Op Expeditie.
Gezamenlijk vormen zij een kindcentrum: opvang en onderwijs voor kinderen van
0 tot 13 jaar. Ook kinderen van Mikado en Klingerberg zijn hier van harte welkom.

Aanmelden
U kunt zich aanmelden via onze website www.spring-kinderopvang.nl
 
Hier vindt u ook informatie over de aanmeldprocedure, prijzen, producten en
algemene voorwaarden.

U kunt ook contact opnemen met het Servicebureau Kinderopvang.
Zij helpen u graag verder.
T: 077-326 66 00
E: info@spring-kinderopvang.nl

Spring Kinderopvang: Peuterspeelzaal  “Duimelijntje”
Peuterspeelzaal Duimelijntje is inpandig gehuisvest in onze school. Wij zijn erg
blij dat de peuters al in zo’n vroeg stadium kennis maken met basisschool De
Klingerberg. Zo kunnen we, samen met de leidsters van de peuterspeelzaal, een
optimale omgeving creëren, waarin één doorlopende ontwikkelingslijn
aangeboden wordt.
Het doel van de peuterspeelzaal is dat kinderen tussen de 2 en 4 jaar de
gelegenheid krijgen om zich spelenderwijs in hun eigen tempo te ontwikkelen. Dit
wordt gerealiseerd door een veilige en vertrouwde omgeving te creëren waarin
kinderen zich prettig voelen, vertrouwen hebben in hun eigen kunnen, respect
ontwikkelen voor zichzelf en anderen, zelfstandig kunnen zijn en sociaal vaardig
leren zijn.
De peuterspeelzaal werkt met het VVE programma (Voor- en Vroegschoolse
Educatie) “Puk en Ko”. Door verschillende thema’s aan te bieden prikkelen de
pedagogisch medewerkers kinderen zich te ontwikkelen. Taal is daarbij het  grote
speerpunt. Deze werkwijze sluit goed aan bij  de werkwijze van de
Klingerberg. Voor meer informatie kunt u  naar de website:
www.spring-kinderopvang.nl. Ook kunt u altijd binnenlopen of een afspraak
maken voor een rondleiding.

Voordat uw peuter de speelzaal gaat bezoeken, wordt u samen met uw peuter 
uitgenodigd om te komen kennismaken met de groep en pedagogisch
medewerksters en voeren we dus tevens het intakegesprek.

De peuterspeelzaalleidsters vullen 3 keer per peuterspeelzaal-periode een
observatie-/overdrachtsformulier in (“Kijk”-volgsysteem). Dit formulier wordt
besproken met de ouders en indien zij daarin toestemmen overgedragen aan de
basisschool. Zo krijgt de leerkracht van groep 1 van de basisschool de
peuterspeelzaalgegevens over o.a. het gedrag, de redzaamheid, de
taalontwikkeling en motoriek en kan hij/zij goed aansluiten op de
ontwikkelingsfase van ieder individueel kind.
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Jeugdgezondheidszorg
Jeugdgezondheidszorg 0-19 jaar
Jeugdgezondheidszorg (JGZ) in Nederland bestaat
al meer dan 100 jaar, is uniek in de wereld en biedt
basiszorg aan alle kinderen in de leeftijd van 0 tot 19
jaar. Zo ook in de regio Limburg-Noord, waar de JGZ door de GGD
Limburg-Noord, als onderdeel van de Veiligheidsregio, wordt aangeboden.

Waarvoor kunt u bij ons terecht?
In het wettelijk vastgelegd Basistakenpakket JGZ 0-19 staat welke zorg er op
welke momenten aan kinderen in Nederland moet worden geboden. De JGZ
biedt deze basiszorg en richt zich op het bevorderen van een gezonde groei en
ontwikkeling van kinderen vanaf de zwangerschap tot de leeftijd van 19 jaar.
Naast het kind staat de opvoeder centraal en wordt rekening gehouden met de
omgeving waarin het opgroeit. Extra aandacht gaat uit naar kinderen en gezinnen
waar gezond en veilig opgroeien niet vanzelfsprekend is.

Jeugdgezondheidszorg voor aanstaande ouders, zuigelingen en kleuters
Al tijdens de zwangerschap kan de JGZ ondersteuning bieden. Tot 4 jaar bezoekt
uw kind regelmatig het consultatiebureau waar de groei en ontwikkeling wordt
gevolgd en waar u terecht kunt met vragen. Ook kunt u uw kind laten vaccineren
tegen een aantal kinderziekten. Als vragen op het consultatiebureau
onbeantwoord blijven, dan kan de verpleegkundige u ook thuis bezoeken.

Jeugdgezondheidszorg voor kinderen in het reguliere en speciale basis- en
voortgezet onderwijs
Om de groei en ontwikkeling van uw kind goed te kunnen volgen, is de JGZ
regelmatig op school om uw kind te onderzoeken/screenen. Daarnaast wordt uw
kind in deze periode op bepaalde leeftijden gevaccineerd.
Vaste contactmomenten
Tijdens de wettelijk vastgelegde contactmomenten, die voor ieder kind gelijk zijn,
volgen we samen met u het gezond en veilig opgroeien van uw kind.
Spreekuren
Ook buiten de vaste contactmomenten kunnen er vragen of problemen zijn op
het gebied van gezond en veilig opgroeien. Ouders of jongeren kunnen zelf een
gesprek of onderzoek vragen op het spreekuur bij het team JGZ. Ook kunnen
ouders gebruik maken van het inloopspreekuur op het consultatiebureau.
Pedagogisch spreekuur

Opvoeden roept soms vragen, zorgen en twijfels op. Het pedagogisch spreekuur
is bedoeld als kortdurende opvoedingsondersteuning. Ook hiervoor kunt u bij ons
terecht.
Logopedie
Om te zorgen dat kinderen zonder spraak/taalproblemen het basisonderwijs
instromen, wordt in een vroeg stadium, op het consultatiebureau logopedie
ingezet. Op de basisschool wordt uw kind uitsluitend door de logopedist gezien
als er (mogelijk) spraak/taalproblemen zijn.

Met wie werken we samen als GGD?
Als uw kind of gezin met meerdere problemen kampt, zijn er doorgaans ook
meerdere hulpverleners in beeld. Om kinderen beter te kunnen helpen moet er
goed met elkaar worden samengewerkt. Daarom zijn er ‘netwerken’, gericht op
het uitwisselen van informatie. De JGZ maakt deel uit van die netwerken. Indien
er informatie met andere hulpverleners wordt uitgewisseld gebeurt dit na
toestemming van ouders.
De artsen en verpleegkundigen JGZ werken, binnen Zorg- en AdviesTeams,
samen met andere partners zoals o.a peuterspeelzalen, kinderdagverblijven,
scholen, Algemeen maatschappelijk werk, Bureau Jeugdzorg, Geestelijke
gezondheidszorg.
Als uit gesprekken of onderzoeken blijkt dat uw kind hulp of zorg nodig heeft, dan
zoeken wij samen met u naar een oplossing. Soms kunnen wij die zorg of hulp
zelf bieden, maar het kan ook zijn dat we u voor verder onderzoek, advies of hulp
verwijzen naar een van onze partners op het gebied van gezond en veilig
opgroeien.

Adresgegevens, hoofdkantoor
GGD Limburg-Noord, onderdeel van de Veiligheidsregio
Drie Decembersingel 50 5921 AC Venlo-Blerick
Telefoon
Voor aanstaande ouders en ouders van kinderen in de leeftijd tot 4 jaar: 088 - 61
08  861. Op maandag t/m vrijdag van 08.30 - 17.00 uur.
Voor ouders en/of kinderen/jongeren in de leeftijd van 4-19 jaar: 088 - 11  91 111.
Op maandag t/m donderdag van 08.30 - 17.00 uur en op vrijdag van 08.30 -
14.00 uur.
Website
www.ggdlimburgnoord.nl
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Commissie Bovenschoolse Ondersteuning
Als het leren van een kind echt niet wil lukken op een basisschool, dan kan de
school voor speciaal basisonderwijs SBO De Schans of SBO De Lings, een
oplossing zijn.

Tot een onderzoek om te worden toegelaten tot een van deze scholen, wordt
alleen overgegaan als de ouders daarvoor hun toestemming hebben verleend.
Aanmelding kan gebeuren door de ouders of de school. Het advies wordt in een
persoonlijk gesprek aan de ouders medegedeeld en zij beslissen of ze het
opvolgen. De basisschool krijgt meer dan voorheen extra mogelijkheden om
kinderen op de eigen buurtschool op te vangen. Dit wordt nog versterkt door de
nieuwe regeling onder de naam “Passend Onderwijs”. Een van deze extra
mogelijkheden is de ambulante begeleiding. De zorgcoördinator (Frank Evers,
Commissie Bovenschoolse Ondersteuning (CBO) is op afroep aanwezig om de
leerkrachten advies te geven over de begeleiding van individuele
(zorg)leerlingen.
Het postadres van deze CBO:
Postbus 2760
5902 MB  te Venlo
tel.077 - 4642382.

Opmerking over deze
kalender
In deze kalender vindt u informatie, die vaak het
meest nodig is en waar u het snelst iets over wilt
weten.
Veel uitgebreider en dus vollediger is de
Schoolgids 2022-2023. Deze vindt u op de
website van de school. Mocht u een volledige
“papieren versie” Schoolgids 2022-2023 willen
ontvangen, vraagt u daar dan even naar op
school, want dan kunt u die uiteraard daar verkrijgen.

Basisschool De Klingerberg “Waar leren leuk is”
● We ervaren een “aangenaam pedagogisch klimaat”: waar een relatief kleine

school groot in kan zijn!
● Daarbij werken we als team vanuit een “professionele cultuur”.
● Het “multiculturele karakter” van de school met ca. 25 nationaliteiten geeft

dynamiek.
● Rondom school hebben we een talentenspeelplaats waar kinderen heerlijk

buiten kunnen spelen. Ze kunnen  “sporten, spellen, klimmen, klauteren en
chillen”. De speelplaats is uitnodigend en uitdagend en is daarmee een sterk
concept in onze impulswijk.

● We handelen vanuit het principe van “erkende ongelijkheid”.
● We ontwikkelen het onderzoekend leren van de kinderen.
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