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Bestuur 
Onderwijsstichting KempenKind 
Mortel 1, 5520 AE  Eersel  
 0497-513291 
www.kempenkind.nl 
Voorzitter College van Bestuur:  Maaike Jacobs 
 
Medezeggenschapsraad (MR)  
De Wet Medezeggenschap op Scholen verplicht elke basisschool een Medezeggenschapsraad (MR) te 
hebben voor het controleren van beleid, verlenen van instemming of het geven van (ongevraagd) advies 
ten aanzien van schoolse zaken. De leden zijn voor twee jaar gekozen. De MR kent zowel adviesrecht 
als instemmingsrecht. Deze rechten zijn vastgelegd in een reglement. Onze MR bestaat uit twee 
afgevaardigden vanuit de ouders/verzorgers en twee teamleden gekozen vanuit het team. De directeur 
heeft een adviserende rol.  
 
Namens de ouders:      Namens het team: 
Martine de Ruijter    martinederuijter@gmail.com Carolien Michiels    cmichiels@kempenkind.nl      
Els Verhagen           els.verhagen@gmail.com   Ilse van Woerkum   ivwoerkum@kempenkind.nl 
 
Schoolraad     
De Schoolraad functioneert als een klankbord voor de directeur. Allerlei vraagstukken m.b.t. normen en 
waarden en de pedagogische opdracht van de school komen hierbij aan de orde. Er zijn twee 
bijeenkomsten per jaar en de schoolraden van de St.-Jansschool en de Lambertusschool nemen samen 
deel aan dit overleg. De volgende ouders zitten namens de St.-Jansschool in de schoolraad: 

• Rinaldo Blakenburg 

• Nanne van Aaken 

• Alexandra van de Wijngaard 
 
Oudercommissie (OC) 
De oudercommissie zorgt voor ondersteuning bij verschillende activiteiten zoals de herfstwandeling, 
Sinterklaas, de musical enz. Daarnaast nemen leden van de oudercommissie zitting in de werkgroepen 
Sinterklaas, kerstviering, schoolfotograaf, carnaval, schoolreis, Koningsspelen en thema-avond. 
 
Kitty van den Boomen (voorzitter)   Marieke Waterschoot  Doortje Hendriks 
Geertje Dirks (penningmeester)  Erik Bierens    Kees Teurlings     
Yvonne Brokke    Klaartje Smits   Maike van de Wouw 

 
Klassenouders 
Op onze school zijn de volgende klassenouders actief die de leerkrachten ondersteunen.  
Zij regelen het vervoer bij uitstapjes en zoeken ouderhulp bij groepsactiviteiten.  
 
groep 1/2: Kitty van den Boomen                                  leerjaar 3: Doortje Hendrikx                                                
leerjaar 4: Corinne Peijs             leerjaar 5: Elleke Corstiaans 
leerjaar 6: Geertje Dirks                                                 leerjaar 7: Anouk de Punder                                          
leerjaar 8: Narris en Ingrid Gijsbers     
                                                                                            
Hoofdluiscontrole  
Elke eerste woensdagochtend na een vakantie worden alle kinderen door de hoofdluiswerkgroep 
gecontroleerd op hoofdluis. Als je zelf denkt dat je kind hoofdluis heeft, graag naar school bellen en je 
kind pas na behandeling naar school sturen! Data worden steeds in de Schoolbel vermeld. 
Contactpersoon is Dinette Geerts 06 22467038.Wil je de groep komen versterken? Neem contact op met 
Dinette. 
 
 

http://www.stjancasteren.nl/
http://www.kempenkind.nl/
mailto:els.verhagen@gmail.com


Verkeersveiligheid en verkeersouders 
Vanwege de veiligheid voor ouders en kinderen willen wij jullie met klem vragen bij het halen en brengen 
van de kinderen te parkeren op de afzetzone voor school, op de parkeerplaats bij Den Bels of bij de kerk, 
zodat de weg bij de poort overzichtelijk blijft. De protocollen bij vervoer van kinderen zijn vastgelegd in 
ons schoolveiligheidsplan. De verkeersouders zijn er om mee te denken over de verkeersveiligheid 
rondom school.  
Voor vragen of opmerkingen over verkeersveiligheid kunt u bij onze verkeersouders terecht.  

• Yvonne Lavrijsen 

• Judith Corstiaans 
 

Continurooster  
Onze school hanteert een continurooster van vijf-gelijke-dagen. De schooltijden zijn voor alle groepen 
iedere dag van 08.30 tot 14.15 uur, uitgezonderd voor de kleuters, zij zijn op vrijdag vrij. De opvang 
tijdens de middagpauze wordt door de school geregeld. Hiervoor brengen de kinderen elke dag een 
lunchpakketje, een beker drinken, fruit en een theedoek mee in een klein tasje (frisdrank en snoep is niet 
toegestaan). Voor de volledige info is een Nieuwsbrief continurooster samengesteld, die is in te zien via 
onze website.  
 
Bibliotheekpunt  
Er is een Bibliotheekpunt gevestigd in onze school. De bibliotheek zorgt ervoor dat alle kinderen van de 
basisschool een pasje krijgen. Het pasje wordt toegestuurd aan de school en blijft op school. Hiermee 
kunnen maximaal 5 boeken worden geleend, aangevuld met boeken uit de bibliotheek in Bladel tot 
maximaal 15 boeken. Op school kunnen alleen boeken van het bibliotheekpunt worden ingeleverd. Er 
wordt uitgeleend op woensdag van 13.15 tot 14.15 uur. De uitleen start in de tweede schoolweek. 
Boeken kunnen wel in de eerste schoolweek ingeleverd worden. Corinne Peijs verzorgt de uitleen  
samen met Nelleke Wigman. 
   
Gymlessen  

Vanwege de hygiëne adviseren wij om naast gymkleding en gymschoenen ook een schoon setje 

onderkleding en sokken mee te geven zodat alle kinderen na de gymles weer fris aan de lessen kunnen 

beginnen. Indien gewenst mag uw kind een deo-roller meenemen, spuitbussen zijn niet toegestaan. Denk 

in de zomer ook aan sokken (ter voorkoming van blaren) als de kinderen sandaaltjes dragen. Kinderen 

met lang haar dienen hun haren tijdens de gym vast te maken in een staart.  

Voor de kleuters zijn gymschoentjes met klittenband of met elastiek handig, deze blijven het hele jaar op 

school in een gymtasje. De kinderen van groep 1/2 hebben geen gymkleding nodig.  

 

De gymlessen worden gegeven in de voormalige combigroepen  

maandag dinsdag donderdag 

groep 3/4 12.30-13.15 groep 1-2 10.45-11.45 groep 1-2 10.45-11.45 

  groep 3/4 12.00-12.45 

 groep 7/8 12.45-13.30 groep 5/6 12.45-13.30 

 groep 5/6 13.30-14.15 groep 7-8 13.30-14.15 

 
Schooltijden 
maandag  8:30 – 14.15   
dinsdag   8:30 – 14.15   
woensdag  8:30 – 14.15   
donderdag  8:30 – 14.15   
vrijdag            8:30 – 14.15  gr 1/2 vrijdag vrij 
 
Om 08.20 uur gaan de deuren open en mogen alle kinderen meteen naar binnen naar het eigen lokaal. 
De kinderen van de bovenbouwunit (6/7/8) gaan via de voordeur aan de Kerkstraat naar binnen.  
De kinderen van mentorgroep 3/4 gaan via hun eigen deur aan de speelplaats naar binnen en de 
kinderen van mentorgroep 4/5 via de buitendeur aan de speelplaats.  
De kleuters gaan ook via hun eigen deur op de speelplaats naar binnen. 
 
Graag de kinderen niet vóór 08.20 uur naar school sturen. 
 
Ziekmelden 
Wanneer je kind ziek is of onverwacht wat later op school komt, verwachten wij dat je dit, voordat de 
school begint, telefonisch aan ons laten weten. Graag ook doorgeven waar het zieke kind deze dag 
verblijft. 



 
Buitenschoolse opvang 
Kids World Kinderopvang gaat op maandag en donderdag van 14.15 tot 18.30 uur de buitenschoolse 
opvang verzorgen op onze school. Voor meer info zie www.kinderopvang-kids-world.nl 
 
Schoolfotograaf 
Van ieder kind, van broertjes en zusjes en van elke groep wordt elk jaar een foto gemaakt. De datum vind 
je in de jaarinfo. Er worden foto’s gemaakt van kinderen die bij ons op school zitten en van de peuters 
van Klavertje Vier. Je bent natuurlijk niet verplicht de foto’s te kopen. Het bestellen en betalen van de 
foto’s gebeurt online. 
 

Schoolfruit 

Meer fruit en groente eten draagt bij aan een gezonde ontwikkeling. We hanteren op onze school vaste 
fruitdagen. Wij vragen jullie medewerking om op dinsdag en donderdag enkel groente of fruit mee te 
geven. Wij verwachten op deze dagen een gezond tussendoortje en geen koek of snoep.  
 
Trakteren  
Elk kind mag, als het jarig is, in het eigen leerjaar, iets kleins trakteren (dus niet voor de hele unit). Wij 
stimuleren hierbij een gezonde traktatie! Broertjes of zusjes mogen (buiten de klas) meedelen in de 
traktatie. Als de leerkracht van je kind jarig is, hoef je het geen cadeautje mee naar school te geven. Wil 
je je kind toch iets meegeven, dan is een zelfgemaakt cadeautje of een tekening erg leuk. Uitnodigingen 
voor kinderfeestjes graag buiten school om meegegeven. Dit om teleurstelling bij kinderen te voorkomen. 
 
De Belhamel 
De Belhamel is de schoolkrant die twee keer per schooljaar verschijnt en wordt gemaakt door de 
kinderen uit groep 7 en 8. Zij bedenken en maken de stukjes die geplaatst worden. Dit wordt aangevuld 
met werkjes uit alle groepen. De Belhamel is dan ook een schoolkrant van alle kinderen. Bij het maken 
van de Belhamel worden de kinderen ondersteund door  
Jetske Kox    Doortje Hendriks  
Corinne Geerts    Claudia van Herk 
 

Schoolvakanties 2022-2023 en studiedagen 
 

herfstvakantie  24 t/m 28 oktober  

kerstvakantie  vrijdag 26 december t/m 6 januari  

voorjaarsvakantie   20 t/m 24 februari   

2e Paasdag ma 10 april  

meivakantie  24 april t/m 5 mei  

hemelvaart 18 en 19 mei  

2e pinksterdag  29 mei  

zomervakantie  17 juli t/m 25 augustus  

  

Studie(mid)dagen gr 1 t/m 8 vrij maandag 
donderdag 
donderdag  
woensdag  
maandag  

26-09-22   
17-11-22   
09-02-23   
05-04-23 
26-06-23 
 

vrije dagen groep 1 06-10-22 / 03-11-22 / 12-12-22 / 16-01-23 / 02-02-23 / 06-03-
23 / 30-03-23 / 30-05-23 / 19-06-23 / 06-07-23  

 
vrije dag gr 1-2 

 
donderdag             16-02-23 (17-02 hele dag naar school) 
donderdag             20-04-23 (21-04 hele dag naar school)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Personeel 
 
Directeur:       
Rudolf Buur    rbuur@kempenkind.nl 

 06 53 47 52 69 
 
Locatieverantwoordelijke/plaatsvervangend directeur:    
Jeanne Verstijnen  jverstijnen@kempenkind.nl  
     06 12103819 
 
Intern Begeleider:     
Joslyn Wuisman   jwuisman@kempenkind   
 
Aanwezigheid schoolleiding en IB 
 

 
Leerkrachten: 
onderbouwunit 1/2: 
Ilse v Woerkum  ivwoerkum@kempenkind.nl  groep 1/2 ma t/m wo 
Carolien Michiels cmichiels@kempenkind.nl  mentor 4/5 do 
 
middenbouwunit 3/4/5: 
Carine Kokke  ckokke@kempenkind.nl   mentor 3 do-vr  
Carolien Michiels cmichiels@kempenkind.nl  mentor 4 en 5 ma-di 
Angelique Hubers nog niet bekend               mentor 3 en 4 ma-di-wo-do 
Nanette Kuijpers nkuijpers@kempenkind.nl  mentor 4 en 5 wo-do-vr 
 
bovenbouwunit 6/7/8: 
Manon Overbeeke* moverbeeke@kempenkind.nl   mentor 6      ma-di-do-vr   
Mireille v Ierland mvierland@kempenkind.nl  mentor 7  ma-di-wo 
Thom Verheggen tverheggen@kempenkind.nl   mentor 8 ma t/m vr 
Mark Mans**  mmans@kempenkind.nl  mentor 8 ma t/m do 
*dinsdagmiddag begeleiding van het meer- en hoogbegaafde kind      **middagen gr 8, donderdagochtend ondersteuning         
 

Gelieve de leerkrachten zoveel als mogelijk op hun werkdagen te benaderen.                                                                                                                     
 
Onderwijsassistenten 
Nanda v der Werff nvdwerff@kempenkind.nl  3/4/5 ma t/m wo 
Laura v Loon  lvloon@kempenkind.nl    6/7/8 wo en do  
       
Vakleerkracht gym (Combinatie Functionaris): 
Ties v Uijtregt        leerjaar 3 t/m 8 donderdagmiddag 
 
Vakleerkracht muziek: 
Nannette Kuijpers      gr 3 en gr 4  dinsdag 12.30-13.30 uur 
   
Administratie: 
Betty Wijnen   bwijnen@kempenkind.nl  maandagochtend 
 
Conciërge: 
Ivonne van Puijenbroek      ma-wo-vr om de week 07.45-11.30 uur  
Jan v Hoof       op aanvraag 
 
Huishoudelijke dienst: 
Jeannette Gorter                                                     dagelijks 
 

maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

Rudolf even weken  

Joslyn oneven weken  

Jeanne oneven weken  

Mark (ochtend)            

Rudolf oneven weken 

Joslyn even weken  

 

Mark (ochtend) 

Joslyn oneven weken 

Rudolf oneven weken  

Joslyn even weken  

Jeanne even weken 

Rudolf 

(ochtend) 

 

*Overige dagen op afspraak  

Mocht je vragen hebben voor Rudolf, Joslyn, Mark of Jeanne, dan willen we je vriendelijk verzoeken om dit via de mail of 

telefoon te doen.  Liever niet via Social Schools, omdat door de veelheid aan informatie binnen dit kanaal berichten vaak te laat 

(of niet) worden opgemerkt.  
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