
 

 

 

 

 

Algemene informatie 

 

Schooljaar 2021-2022 
 



 

 

 

Basisschool de Ruif 
 

Adres:  Burg. Krijgsmangeerde 47 

          4942 AV Raamsdonksveer 

   0162 514599 

Email:   directie@kcderuif.nl 

Website: www.kcderuif.nl 

 

Directie 

De schoolleiding berust bij het managementteam bestaande uit: 

Hanny Rijkers  directeur: aanwezig maandag t/m woensdag en donderdag of vrijdag 

Monique Boogaarts teamleider: ambulante dag maandag of dinsdag 

Eveline Luijbregts intern begeleider: ambulante dagen maandag t/m woensdag 
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Groepsleerkrachten 

Groep  Leerkracht 

Groep 1-2A                             Daisy in ’t Groen:  maandag t/m woensdag   Mia Datema: donderdag en vrijdag 

Groep 1-2B Margot de Kroon: maandag t/m vrijdag Margot heeft 10 dagen verlof: vervanging door Els van 
Dalsum 

Groep 3 Marjolein de Roon: maandag t/m vrijdag 

Groep 4A Sandra Segers-Gosens: maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag   Nathalie Serraarens: woensdag 

Groep 4B Jos Akkermans: maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag                 Woensdag: de ene helft van de woensdagen is Jos in de 
groep, de andere heft van de woensdagen is Els v Dalsum in 
de groep 

Groep 5A Angelique de Wit: maandag t/m vrijdag 

Groep 6A Laura Soeters: maandag t/m donderdag Eveline Luijbregts: vrijdag 

Groep 6B Nathalie Seraarens: maandag en dinsdag            Monique Boogaarts: woensdag t/m vrijdag 

Groep 7A Anneke de Wit: maandag en dinsdag                        Sylvia Emmen: woensdag t/m vrijdag 

Groep 7B Ivonne Slangen: maandag en dinsdag                       Mara Bijl: woensdag t/m vrijdag 

Groep 8A Jeroen van Raamsdonk: maandag t/m vrijdag 

Groep 8B Annet Cornelissen: maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag         Eveline Luijbregts: woensdag 

 
 

 

Speciale taken 
 

Teamleider Monique Bogaarts: maandag of dinsdag 

Intern begeleider Eveline Luijbregts: maandag t/m woensdag 

Leerkracht 
werkdrukverlaging 

Els v Dalsum: maandag t/m donderdag 

Vakleerkracht 
bewegingsonderwijs 

Giorgio Kerst: maandag, woensdag, donderdag 

Conciërge  Nol Kortsmit: alle ochtenden 

Interieurverzorging  Schoonmaakbedrijf:  E. v Fessem 

 

 
 

 



 

Schooltijden  
Vanaf schooljaar 2021-2022 worden de uren voor de onderbouw en bovenbouw gelijk getrokken en gaan alle kinderen evenveel uren naar 

school. Komend schooljaar is dat 970 uur.  

 

LET OP: ONZE SCHOOLTIJDEN ZIJN VERANDERD !!! 

 

Groepen 1 t/m 8 

maandag - dinsdag - donderdag - vrijdag: ’s morgens : 08.30 - 12.00 uur 

    ’s middags :  13.00 - 15.00 uur 

woensdag:    ’s morgens : 08.30 - 12.15 uur 

 

Gymtijden  

De gymlessen vinden plaats op maandag, woensdag en donderdag.  
 

Vakantie en vrije dagen 

 
Herfstvakantie 25 oktober t/m 29 oktober 2021 

Kerstvakantie Vrijdag 24 december 2020  t/m 7 januari 2022 

Voorjaarsvakantie 28 februari t/m 4 maart  2022 

Paasweekend Vrijdagmiddag 15 april t/m maandag 18 april 2022 

Meivakantie 25 april t/m 6 mei 2022 

Hemelvaart 26 en 27 mei 2022 

Pinksterdag Maandag 6 juni 2022 

Zomervakantie Vanaf vrijdagmiddag 22 juli t/m 2 september 2022 

Extra vakantie voor 

groep 8 

13 juni t/m 17 juni 2022 

 



 

 

 

Extra vrije dagen voor alle kinderen  (t.b.v. studiedagen voor het team) 

Maandag 4 oktober 

Vrijdag 12 november 

Maandag 6 december 

Vrijdag 21 januari 

Vrijdag 18 maart 

Dinsdag 7 juni 

 

 

 

Belangrijke data 

Informatieavond groep 1 t/m 7 13 september 

Informatieavond groep 8 20 september 

Schoolreis gr 2 t/m 7 24 september 

Schoolfotograaf 8 oktober 

Sint op school 3 december 

Koningsspelen 22 april 

Schoolkamp groep 8 8, 9 en 10 juni 

Musical groep 8 19 juli 

Rapportgesprekken  • Week van 22 november 

• Week van 14 maart 

• Adviesgesprekken gr 7 week 
van 4 juli 

• Facultatief week van 18 juli 

Adviesgesprekken groep 8 Do 27 jan, ma 31 jan, di 1 feb 

Eindcito groep 8 Week van 18 april 

 

 

 



 

 

 

Vervanging bij afwezigheid of ziekte van een leerkracht 

Bij een ziekmelding wordt Leswerk ingeschakeld. Dit bureau verzorgt voor de scholen van Stichting Uniek het aantrekken van vervangers. 

Mocht dit niet lukken dan zullen we op een andere manier tot een goede oplossing moeten komen:  

• Parttimers die extra willen werken 

• (LIO-)stagiaire inzetten. 

• Ambulante medewerker 

• Onderwijsassistent, IB-er of directeur.  

• De groep opdelen over andere groepen. 

Zorgt dit allemaal niet voor een oplossing, dan zullen we de betreffende groep naar huis moeten sturen. Dit zal pas gebeuren, nadat de 
leerlingen al een dag zijn opgedeeld en ouders op de hoogte zijn gesteld. Voor leerlingen die geen opvang hebben, moeten we opvang op 
school regelen. 

Ouderbijdrage 

De oudervereniging vraagt een vrijwillige bijdrage van € 15,00 per kind voor de activiteiten die door hen georganiseerd of mee verzorgd 

worden. Kinderen die vanaf 1 januari op school komen betalen de helft. Kinderen die starten vanaf april wordt dat jaar geen bijdrage gevraagd.  

Het rekeningnummer is NLRABO0115682643 t.n.v. oudervereniging “de Ruif”.  

Elk jaar organiseert en financiert de OV in samenwerking met het team diverse activiteiten. Zonder uw bijdrage zou dit alles niet georganiseerd 

kunnen worden. Voor de schoolreis wordt een extra bijdrage gevraagd. 

 

Tussen Schoolse Opvang (TSO) 

De school heeft een regeling voor de TSO. De tussenschoolse opvang wordt door een aantal ouders verzorgd. Elke middag (m.u.v. woensdag) 

kunnen kinderen overblijven. Telefonisch aanmelden dezelfde dag tot 11.00 uur bij: 

Email: overblijven@kcderuif.nl  06-43656266 

De kosten bedragen € 2,00 per keer.  

Bankrekeningnummer: NL61RABO0127434550 



De kinderen krijgen drinken bij hun maaltijd. Na het eten zijn er allerlei activiteiten mogelijk. Er is daarbij voortdurend toezicht aanwezig. Een 

inschrijfformulier en een exemplaar van het overblijfreglement krijgt uw kind aangeboden als hij/zij voor de eerste keer overblijft. Ook kunt u dit 

reglement terug vinden op onze website. De TSO op de scholen van de Stichting Uniek is geregeld conform de wettelijke voorschriften.  

 

 

Voor-, Naschoolse en Peuter Opvang : Trema Kinderopvang 

Peuter(opvang) 
Vanaf 2018 zijn de peuterspeelzalen onder de Wet Kinderopvang gaan vallen. Als ouder kunt u gebruik maken van een PSZ aanbod voor uw 
peuter. Vanaf het  schooljaar 2018-2019 ook in basisschool de Ruif. Ideaal als u al een keuze voor een basisschool gemaakt heeft. 
Trema wil de kinderen spelend laten leren en de ontwikkeling stimuleren. Steeds een stapje verder. Alle ontwikkelingsgebieden komen hierbij 
aanbod. We werken aan de hand van thema’s die peuters interesseren. De medewerkers werken met een vast rooster en hierdoor zien de 
kinderen steeds dezelfde gezichten.  
Wanneer u gebruik maakt van dit peuterspeelzaalaanbod kunt u kinderopvangtoeslag aanvragen. Mocht u hiervoor niet in aanmerking komen 
dan kunt u gebruik maken van een subsidieplaats van de gemeente Geertruidenberg. Trema factureert het bruto bedrag waarvan u een groot 
gedeelte terug kunt ontvangen. 
 
Voor- en naschoolse opvang 
Voor werkende ouders is het van groot belang om de opvang voor- en na schooltijd  goed geregeld te hebben voor uw kind. Voor en na 
schooltijd kunnen de kinderen gebruik maken van ons aanbod.  Voor en na schooltijd kunnen de kinderen zelf kiezen wat ze gaan doen. 
Natuurlijk hebben we activiteiten die we de kinderen aanbieden. Kinderen beslissen zelf of ze daaraan meedoen of liever zelf gaan spelen. 
Voor en na schooltijd staat vooral in het teken van ontspanning. 
Standaard zijn we open vanaf 07.15 uur en op aanvraag vanaf 07.00 uur tot standaard 18.15 uur en op aanvraag tot 18.30 uur.  
In de schoolvakanties maken we gebruik van een grotere locatie waar de kinderen meer vriendjes en vriendinnetjes hebben om mee te spelen 
en waar we een beter aanbod kunnen leveren voor de jongere kinderen en de oudere kinderen passend bij de leeftijd.  
Heb je een vraag of wil je meer informatie? Neem dan contact op met de medewerkers planning en plaatsing kov@trema.org of 0183 408444 
telefonisch bereikbaar tot 12.30 uur. 
Kijkje komen nemen? Dan kan altijd. We horen graag wanneer we u kunnen verwachten zodat we tijd kunnen vrijmaken voor u. 

 

Voor contact met Trema:  0613362294 

 

Stichting Leergeld 

In steeds meer gezinnen is het niet haalbaar om de kinderen mee te laten doen met sportclubs of muziekles. Zelfs de kosten die de school met 

zich meebrengt (schoolmaterialen, schoolreis, schoolkamp, etc.) zijn voor steeds meer mensen niet op te brengen. Soms kunnen deze 

gezinnen geen of achteraf pas een beroep doen op bijzondere bijstand of een andere voorziening. Zij kunnen echter wel rekenen op steun van 

Stichting Leergeld. Voor meer informatie: 0162458487 

 



 

 

 

Klachten 

Bij een klacht kan de klager kiezen of hij/zij naar de schoolcontactpersoon van de school wil gaan of naar de vertrouwenspersoon van de 

Stichting Uniek.  

Hiervoor kunt u terecht bij: 

• De schoolcontactpersonen voor klachten op onze school 

o Juf Sylvia Emmen 514599 

o Meneer Jeroen van Raamsdonk 514599 

• De vertrouwenspersoon van de Stichting Uniek; te bereiken via 

o GGD West-Brabant/Breda 

Doornboslaan 225-227 

4816 CZ Breda 

076-5282241 (Bereikbaar op alle schooldagen van 08.30 uur 17.00 uur) 

 

 

 

 

Stichting Uniek is aangesloten bij de: 

Klachtencommissie voor het Katholiek Onderwijs 

Postbus 82324  2508EH Den Haag   070-3861697 

4930 AC Geertruidenberg, tel 510262 

 

Oudervereniging  

Voorzitter  Femke van Dun 

Penningmeester Marianne van den Broek 

Leden   Natascha van der Harst 

   Monique Zonligt 

   Sandra de Meijer 

   Laura van Aken 

   Sandra Wiedenroth 



   Suzette Swijnenburg 

   Jolien Marcelissen 

 

 

Medezeggenschapsraad  

Ouder geleding Lisette Boogers, voorzitter 

   Amanda Groenendaal, lid GMR 

   Jim Pawirodikromo, lid GMR 

Personeelsgeleding Jeroen van Raamsdonk 

   Anneke de Wit, penningmeester 

   Els v Dalsum 

De MR is te bereiken via:E-mail : mr@kcderuif.nl 

Burg. Krijgsmangeerde 47 

4942 AV Raamsdonksveer 

 0162 514599 (secretariaat) 

 

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad   

Voorzitter: Dhr. J.v.d. Biggelaar 

Secretaris: Mevr. L.Verhoef 

 

Schoolbestuur 

Onze school valt onder het bestuur van Stichting Uniek 

Het secretariaat is gevestigd op:  

Postbus 122,  

 

Inspectie van het onderwijs 

Vragen over onderwijs:  0800-5010 (gratis) 

• info@owinsp.nl 

• www.onderwijsinspectie.nl 

mailto:mr@kcderuif.nl
mailto:info@owinsp.nl
http://www.onderwijsinspectie.nl/


 

 

 

Samenwerkingsverband 

RSV Breda 

Ridderstraat 34 

4902 AB Oosterhout (NB) 

076-5723995   

www.rsvbreda.nl (website van het eigen samenwerkingsverband) 

 

Centrum Jeugd en Gezin 

Op de website www.cjggeertruidenberg.nl vindt u veel meer informatie over opvoeden en opgroeien. Als u vragen heeft, kunt u daarnaast 

telefonisch contact met hen opnemen, tel. 0900 162162 0. 

 

Jeugdgezondheidszorg 

JGZ nodigen wanneer uw kind vijf is kind en ouders uit bij de jeugdarts of jeugdverpleegkundige. Op dat moment maken ze de balans met 

ouders op, waarbij terug- en vooruitgekeken wordt. Bij voorkeur worden kinderen en ouders uitgenodigd op een JGZ-locatie.In principe vinden 

de afspraken buiten de schooltijden plaats. Heeft u als ouder hierover vragen dan kunt u deze mailen naar jeugdengezin@ggdwestbrabant.nl.  

Heeft u twijfels of zorgen over de groei en de ontwikkeling van uw kind? Of over zijn of haar gedrag thuis of op school? Dan staan de 

jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, verpleegkundig specialist en doktersassistenten van GGD West-Brabant voor u klaar. Sinds 2014 kunt u 

gebruik maken van Mijn Kind in Beeld, www.mkib.nl. U kunt de groeicurven van uw kind in zien en uw persoonlijke gegevens aanpassen. U 

heeft hiervoor een DigiD met SMS code nodig.                                                                                                                                   

Via MIKB kunt u ook uw vragen stellen. U kunt een telefonische of persoonlijke afspraak maken via het afsprakenbureau Jeugd en Gezin op 

telefoonnummer 076–528 2486. Meer informatie vindt u op www.ggdwestbrabant.nl/mijnkind 

Hoofdluis   

Wilt u meer informatie over behandeling van hoofdluis, kunt u terecht op de website van het RIVM: 

http://www.rivm.nl/Onderwerpen/H/Hoofdluis. 

Jeugdarts 

Mevr. N. Sins 

http://www.cjggeertruidenberg.nl/


GGD West-Brabant 
Dillehof 3 
4907 BG Oosterhout 
   0162 492080 

 

BSO Trema 
p/a bs de Ruif 
 0183 408444 
 

Stichting Leergeld West-Brabant Oost 
Postbus 4093 
4900 CB Oosterhout 
 0162-458487 
www.leergeldgeertruidenberg.nl 
 
Ambtenaar schoolverzuim 

Mevr. M.Harder 

Gemeente Breda 

Afdeling BUR/Leerplicht 

Postbus 90156 

4800 RH Breda  076-5298121 

 

 

 


