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Beste Ouders, 

In deze schoolkalender treft u beknopte informatie over onze school aan. Veel 
meer informatie vindt u in onze schoolgids. Deze kunt u downloaden op 
www.bsdedoorkijk.nl.  

De directeur, Caroline Szalata 
 

Adres 

Singelweg 5 
6467CE Kerkrade 
Tel. 045-5413228 
directie.rkbsdedoorkijk@movare.nl  
  

  

Ziekmelding 045-5413228 

Bij voorkeur kunt u een ziekmelding doorgeven via ISY. Ziekmelden kunt u ook 
telefonisch van 08:00 tot 08:30 uur.   

Indien we voor 09.00 uur niets vernomen hebben, zullen we naar huis bellen. 
Verzuim zonder schriftelijke of telefonische melding behandelen wij als 
ongeoorloofd verzuim.  
 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

Belangrijke adressen 

Schoolbestuur: www.movare.nl     045-5466950 

GGD/jeugdarts: www.jeugdgezondheidszorg.ggdzl.nl   045-8506666  

Maatschappelijk/welzijn: www.impulskerkrade.nl  045-5456351 

Overblijven 

De kinderen gaan in principe om 12:00 uur thuis lunchen. Voor wie dit niet 
mogelijk is, wordt op school tegen en vergoeding TSO geregeld.  

Wij maken gebruik van overblijven met ISY. Ouders kunnen hun zoon/dochter 
daar digitaal aanmelden voor het overblijven. De betaling wordt via Ideal 
geregeld.  

Verdere informatie m.b.t. overblijven met ISY vindt u op onze site. 
www.bsdedoorkijk.nl.  

Schooltijden voor alle groepen: 

Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag van 08.30 tot 12.00 uur en van 13.15 tot 
15.15 uur. Woensdag van 08.30 tot 12.30 uur. 
 

Alle kinderen van groep 1 hebben iedere vrijdag vrij. 

Op de dagen dat een viering is, zal de schooltijd mogelijk aangepast zijn. De tijden 
zijn dan van 08.30 tot 14.15 uur. Er is dan een continurooster, waarbij alle 
kinderen kosteloos overblijven. Dagen met aangepaste tijden, vindt u in deze 
kalender. 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Extra vrije dagen voor groep 2: 

Vrijdag 16 september 2022 Vrijdag 3 februari 2023 

Vrijdag 14 oktober 2022 Vrijdag 17 maart 2023 

Vrijdag 18 november 2022 Vrijdag 21 april 2023 

Vrijdag 9 december 2022 Vrijdag 2 juni 2023 

Vrijdag 20 januari 2023 Vrijdag 30 juni 2023 

Extra vrije dagen voor de hele school (kinderen hele dag vrij): 

Vrijdag 23 december 2022  Vrijdag 14 juli 2023  

Vrijdag 17 februari 2023    

Studiedagen (kinderen hele dag vrij):  Studiemiddag (vrij vanaf 12.00 uur): 

Woensdag 28 september 2022 Donderdag 13 oktober 2022 

Woensdag 18 januari 2023   

Vrijdag 3 maart 2023  

Vrijdag 23 juni 2023   

De medezeggenschapsraad (MR) 

Iedere school heeft een medezeggenschapsraad (MR), waarin het personeel 
en de ouders vertegenwoordigd zijn. De leden worden rechtstreeks gekozen 
door de ouders (oudergeleding) en door het personeel (personeelsgeleding). 
De vergaderingen in de personeelskamer zijn openbaar. Per jaar zullen 
ongeveer 6 vergaderingen plaatsvinden. 

De MR zorgt voor de behartiging van de algemene belangen van het 
personeel, de ouders en leerlingen binnen de school en is daarom betrokken 
bij het schoolbeleid. Daar waar het gaat om individuele gevallen zullen de 
betrokkenen zich moeten wenden tot de leerkracht of de directie.  

E-mail: mr.rkbsdedoorkijk@movare.nl.  Website: www.bsdedoorkijk.nl 

Vakanties & Vrije dagen 
Herfstvakantie: Maandag 24 oktober t/m vrijdag 28 oktober 2022 
Kerstvakantie: Maandag 26 december 2022 t/m vrijdag 6 januari 2023 
Carnavalsvakantie: Maandag 20 februari t/m vrijdag 24 februari 2023 
Pasen: Maandag 10 april 2023 
Meivakantie: Maandag 24 april t/m vrijdag 5 mei 2023 
Hemelvaartsdag: Donderdag 18 mei en vrijdag 19 mei 2023 
Pinksteren: Maandag 29 mei 2023 
Zomervakantie: Maandag 17 juli t/m vrijdag 27 augustus 2023 
 

De oudervereniging en de ouderraad (OR) 
 
Alle ouders/verzorgers zijn automatisch lid van de oudervereniging. Het 
bestuur van de oudervereniging is de ouderraad. Deze organiseert 
activiteiten zoals de Halloweentocht, de schoolfoto’s, woensdagmiddag 
activiteiten en de jaarafsluiting. Daarnaast ondersteunt de ouderraad 
leerkrachten bij het organiseren van diverse school activiteiten (o.a. 
Sinterklaas-, Kerst-, en Paasviering).  

Bij sommige activiteiten hebben ouders zitting in de werkgroep, bij andere 
activiteiten levert de ouderraad een financiële bijdrage. 

E-mail: ouderraad.rkbsdedoorkijk@or-movare.nl  

Data vergaderingen ouderraad: 

Dinsdag 20 september 2022 (ledenverg.) Dinsdag 14 maart 2023 

Dinsdag 15 november 2022 Dinsdag 16 mei 2023 

Dinsdag 17 januari 2023 Dinsdag 4 juli 2023 

 



 

 

 

 

  

Brengen en halen van groep 1 en 2:  

 Kleuters mogen tot aan de poort van de speelplaats van groep 1+2 gebracht worden. Inlooptijd is van 08.20 tot 8.30 uur en van 13.05 tot 13.15 uur. 

 Jassen ophangen aan de kapstok. In de winter sjaal, muts en hand- schoenen in de mouw van de jas. Handschoenen kunnen ook aan een touwtje in de mouwen. 

 Rugzak komt aan een haakje bij het klaslokaal. Het eten en drinken voor de kleine pauze en/of het overblijven blijft gewoon in de rugzak. 

 S.v.p. naam in jas, rugzak en andere spullen. 

 Kinderen zoveel mogelijk zelf alles laten regelen ter bevordering van de zelfstandigheid.  

 Als uw kind overblijft, niet vergeten dit door te geven op ISY. 

 Geef belangrijke informatie per mail voor 8:30 uur door aan de leerkracht. Bijvoorbeeld als het kind met iemand anders mee naar huis gaat! 

 Aan het einde van de ochtend en middag kunt u uw zoon / dochter bij de deur van het klaslokaal ophalen. Een juf zal de poort voor u openen.  

  Neem geen andere kinderen mee zonder dat dit vooraf afgesproken is!  

  

 Komen en gaan van de kinderen van groep 3 t/m 8: 

 Kinderen van groep 3 t/m 5 komen zelfstandig (zonder ouder) naar binnen via de hoofdingang en gaan dan naar de groep.  

 De eerste twee schoolweken van het nieuwe jaar mogen de ouders van de kinderen van groep 3 tot aan de deur van de hoofdingang meelopen.  

 Na de tweede week nemen ouders buiten afscheid en lopen de kinderen alleen naar binnen! 

 De kinderen van groep 3 t/m 5 laten hun eten in de rugzak en zetten deze in de bakken, naast de kapstok. 

 Kinderen die met fietsen komen, lopen met de fiets aan hun hand naar de fietsenstalling. Op de speelplaats wordt niet gefietst. Ook niet door volwassenen! 

 De fiets wordt netjes in de fietsenstalling gezet en op slot gedaan. Dan verlaat je meteen de fietsenstalling! 

  

  



 

 

  

Gymles groep 1 en 2: 
 
De kinderen van groep 1 en 2 hebben iedere dag gym. De kinderen hebben 
gymkleding (sportbroekje met T-shirt of gympakje) met gymschoenen 
nodig in een gymtas. Bij voorkeur gymschoenen met klittenband of 
elastiek. 
 
Gymspullen worden iedere laatste dag voor een vakantie mee naar huis 
gegeven. De eerste dag na een vakantie kunnen de kinderen hun gymtas 
met gymspullen weer mee naar school nemen. 
 

Gymles groep 3 en 8: 
 
Deze kinderen hebben gymkleding (sportbroekje met T-shirt of gympakje) met 
gymschoenen nodig in een gymtas.  Op de dag dat de kinderen gym hebben 
nemen ze de gymspullen mee naar school. Aan het einde van de dag nemen ze 
hun gymtas mee naar huis.  
 
Als uw kind niet kan deelnemen aan de gymles, dan gelieve u ons hiervan op de 
hoogte te stellen. Zonder bericht gaan wij ervan uit, dat de leerling gewoon mee 
gymt. 
 
Het gymrooster van groep 3 t/m 8 volgt in het begin van het schooljaar via ISY. 

 
Rapporten en oudergesprekken: 

In alle groepen krijgen de ouders op een aantal geplande momenten in het schooljaar een uitnodiging voor een gesprek met de leerkracht.  Op deze momenten 
wordt een gesprek op verzoek gepland, dit kan zijn op verzoek van de leerkracht of de ouders. In de kalender staat op welke momenten deze vaste gesprekken 
plaatsvinden. Iedere leerkracht bepaalt zelf op welke dagen en tijdstippen, in die week de gesprekken plaats kunnen vinden. Het intekenen voor alle gesprekken 
wordt via ISY gedaan. U krijgt via ISY per mail een uitnodiging om in te tekenen voor dit gesprek. Wanneer de tijd, tijdens een gesprek onvoldoende blijkt te zijn, 
wordt er een vervolgafspraak gemaakt. Voor de kinderen van groep 8 geldt, dat zij in februari samen met hun ouders uitgenodigd worden voor een Voortgezet 
Onderwijs adviesgesprek. Aan het begin van het schooljaar worden alle ouders uitgenodigd voor een “omgekeerd” oudergesprek. (19 t/m 23 september 2022)  

 
Contact ouders: 

Voor alle kinderen geldt dat zowel ouders als leerkrachten door het jaar heen contact met elkaar kunnen opnemen als dit wenselijk is. Leerkrachten zijn buiten 
lestijden telefonisch bereikbaar tot één uur na einde schooltijd. Overige of niet-dringende vragen kunt u altijd per e-mail stellen. Wij streven ernaar om e-mails 
binnen de werktijden te beantwoorden. Dit betekent dat e-mails verstuurd in de avonduren en weekenden niet direct beantwoord zullen worden. 



  

  Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

Groep 1/2 A Juf Methilde Juf Methilde Juf Methilde Juf Methilde - 

Groep 1/2 B Juf Stella Juf Stella Juf Stella Juf Stella - 

Groep 1/2 C Juf Verena Juf Verena Juf Verena/Juf Monique Juf Monique Juf Monique 

Groep 2/3  Juf Gerie Juf Gerie Juf Gerie Juf Gerie/Juf Nicole Juf Gerie 

Groep 3 Juf Pascalle Juf Pascalle Juf Pascalle Juf Pascalle Juf Pascalle/ Juf Petra 

Groep 4 A Juf Caroline Juf Caroline Juf Caroline Juf Caroline Juf Caroline 

Groep 4 B Meester René Meester René Meester René Meester René Meester René 

Groep 5 A Juf Angela Juf Angela Juf Angela Juf Angela Juf Nicole 

Groep 5 B Juf Melanja Juf Melanja Juf Marleen/Juf Melanja Juf Marleen Juf Marleen 

Groep 6 A Juf Kim Juf Kim Juf Kim/Juf Wendy Juf Wendy Juf Wendy 

Groep 6 B Meester Vincent Meester Vincent Meester Vincent Meester Vincent Juf Sandy 

Groep 7 A Juf Sanne Juf Sanne Juf Sanne Juf Sanne Juf Sanne 

Groep 7 B Juf Anke Juf Anke Juf Anke Juf Anke Juf Anke 

Groep 8 A Meester Ties Meester Carl Meester Ties Meester Ties Meester Ties 

Groep 8 B Meester Rob Meester Rob Meester Rob Meester Rob Meester Rob 

 

Intern begeleider - Meester Guido Meester Guido Meester Guido Meester Guido 

Directie Caroline Szalata Caroline Szalata Caroline Szalata Caroline Szalata Caroline Szalata 

Conciërge Marco Marco Marco Marco Marco 

Groepsbezetting 2022-2023 



 

 

 

 
Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

Ambulant 
Meester Carl 

 
Juf Sandy  

 
 
  

Meester Carl 
 

Juf Wendy/Juf Kim  

Meester Carl 
 
  

Meester Carl 
 
 
  

Onderwijs- 
assistent MB Juf Jane Juf Jane  Juf Jane (ochtend) Juf Jane (ochtend) 

Leerkracht 
ondersteuner 

OB 
Juf Lisanne Juf Lisanne   Juf Lisanne 

Coördinator 
Hoogbegaafdheid 

 Juf Petra  Juf Petra Juf Petra 

Invulling 
roostervrije 

dagen 

     

Groepsbezetting 2022-2023 


