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Schooljaar 2022-2023  
op Kindcentrum  
cbs De Heidevlinder
De Heidevlinder is een christelijke school met een open 
karakter. Dit is herkenbaar in het respect voor elkaar, 
vertrouwen in elkaar en eerlijkheid en openheid naar elkaar.  
De Bijbel is de basis: iedere dag is er ruimte om te praten 
over het geloof, samen de verhalen te lezen. 
 
Hoofd, hart en handen zijn in ons onderwijs even belangrijk: we hebben immers alle 
drie nodig en ze zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Er is ruimte voor denken, 
voelen en doen zodat leerlingen zich positief kunnen ontwikkelen.
Voor de optimale ontwikkeling van leerlingen is ook een goede samenwerking 
van belang in de driehoek school-ouder-kind. Korte lijnen en gedeelde 
verantwoordelijkheid tussen ouders en school zorgen ervoor dat we problemen 
kunnen voorkomen. Betrokkenheid van ouders is bevorderlijk voor zowel het leren 
als het welbevinden van kinderen. We houden u via de app Parro op de hoogte. 
Iedere maand informeren we u over de schoolse zaken en wekelijks krijgt u bericht 
over de actuele ontwikkelingen in de groepen.

We hopen op een goed schooljaar voor uw kind en een fijne samenwerking!

Met vriendelijke groet,

Team De Heidevlinder.
Namens Alette Muis, directeur
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Onderwijs en opvang  
onder één dak
Binnen ons Kindcentrum werken alle medewerkers samen als 
één team met één visie. Samen laten we kinderen groeien, 
leren en ontwikkelen op eigen niveau. Bij peuters en kleuters 
staat spelend leren voorop. De buitenschoolse opvang kenmerkt 
zich vooral door ontspanning en spel. 

Met onze voorzieningen ondersteunen wij ouders graag in een drukke tijd van werken 
en kleine kinderen. Het voordeel van opvang en onderwijs binnen één centrum is dat 
kinderen van jongs af aan gekend worden. Daarnaast is het handig en gezellig dat  
kinderen uit hetzelfde gezin op één adres terecht kunnen. PlusKinderopvang, onderdeel 
van Kindcentrum CBS De Heidevlinder, biedt de volgende mogelijkheden:
• Kinderdagopvang van 0-4 jaar
• Peuterspeelzaalwerk van 2- 2½  - 4 jaar 
• Buitenschoolse opvang van 4-12 jaar (voor- en naschoolse opvang)
Wilt u meer weten over de locatie, contractmogelijkheden, flexibele opvang of tarieven? 
Kijk dan op www.pluskinderopvang.nl. Hier vindt u ook een rekentool om een indicatie 
van de kosten te krijgen. Telefonisch is PlusKinderopvang bereikbaar via 0522 - 726 800.

KindCentrum- 
raad (KC)

Kinderen mogen naar school 
zodra ze vier jaar zijn. 
Vanaf vijf jaar is een kind 
leerplichtig. 

Zolang een kind leerplichtig is, zijn ouders 
er verantwoordelijk voor dat hun kind  
de school bezoekt en de lessen volgt.  
De school is verplicht de afwezigheid van 
de leerlingen bij te houden. 
Ongeoorloofde afwezigheid wordt door-
gegeven aan de leerplichtambtenaar.

Leerplicht
De Ouderraad (school) bestaat uit  
de volgende leden:
Linda Sijtsma - voorzitter 
Sucilla Kroesen - secretaris 
Mirthe van der Schuur - penningmeester 
Elleke Leerdam
Ester Massier
Esther Beuving
Ramona Schaap

Vanuit het team: 
Meta Blokzijl
Christien Konijnenberg

ordeheidevlinder@trefonderwijs.nl

Ouderraad

?

De KindCentrumraad  (combinatie MR 
(school) en OR (opvang)) bestaat uit:

Personeelsgeleding
Maartje Wennink
Marianne Visscher
José Benjamins
 

Oudergeleding
Huib Scheper - voorzitter
Wilbert Hepping - secretaris
Sanne Troost 
Winanda Rozema

mrdeheidevlinder@trefonderwijs.nl



Naam teamlid Functie Mailadres

Alette Muis Directeur a.muis@trefonderwijs.nl

Lenny Veenstra IB-er l.veenstra@trefonderwijs.nl 

Ilse Beumer Leerkracht gr. 6b i.beumer@trefonderwijs.nl 

Ferdie van Middendorp Leerkracht gr. 8 f.vanmiddendorp@trefonderwijs.nl

Jennifer Krabbe Leerkracht gr. 7b j.krabbe@trefonderwijs.nl 

Bert Hilferink Leerkracht gr. 6a en 7b b.hilferink@trefonderwijs.nl

Meta Blokzijl Leerkracht groep 6b, Plusklas m.blokzijl@trefonderwijs.nl

Inge Strating Leerkracht gr. 6a i.strating@trefonderwijs.nl

Berber de With Leerkracht instroomgroep, gr. 4 b.dewith@trefonderwijs.nl

Danique Vrieling Leerkracht gr. 7a d.vrieling@trefonderwijs.nl

Marianne Visscher Leerkracht gr. 4 m.visscher@trefonderwijs.nl

Charlotte Hesselink Leerkracht gr. 5 c.hesselink@trefonderwijs.nl

Ingeborg Hoge Leerkracht gr. 5 i.hoge@trefonderwijs.nl 

Maartje Wennink Leerkracht gr. 3 m.wennink@trefonderwijs.nl

Jacquelien Kroeze Leerkracht gr. 3/4 j.kroeze@trefonderwijs.nl

Alice van Olst Leerkracht gr. 2a a.vanolst@trefonderwijs.nl 

Evelien Vos Leerkracht gr. 1 e.vos@trefonderwijs.nl

Christine Konijnenberg Leerkracht gr. 1, 1/2, 3 c.konijnenberg@trefonderwijs.nl

Roselie Heuvelman IB-er, leerkracht gr. 1/2 r.heuvelman@trefonderwijs.nl 

Anita Nijboer RT leerkracht a.nijboer@trefonderwijs.nl 

Dimitra Tsolingka Onderwijsassistent d.tsolingka@trefonderwijs.nl 

Ilse Schreur Onderwijsassistent i.schreur@trefonderwijs.nl 

Jeannette Courtz Administratie j.courtz@trefonderwijs.nl 

Alice de Vries Conciërge a.devries@trefonderwijs.nl 

Marije Kelder Locatiecoördinator m.kelder@pluskinderopvang.nl

Fayette Boom Leerkracht gr. 2 f.boom@trefonderwijs.nl

Yvette van Poppel Leerkracht gr. 1/2, 3 y.vanpoppel@trefonderwijs.nl

Eline Otten Leerkracht gr. 2 e.otten@trefonderwijs.nl

Karin Wienen Leerkracht gr. 6b k.wienen@trefonderwijs.nl

Groepsindeling schooljaar 2022-2023

Teamleden

Dag Instroom 1 1/2 2 3 3/4 4 5 6a 6b 7a 7b 8

ma ? Evelien Roselie
Eline 
(vervangt 
Alice)

Yvette
(vervangt 
Christine)

Jacquelien Marianne Charlotte Inge
Karin
(vervangt 
Ilse)

Danique Jennifer Ferdie 

di Berber
Inge 
(vervangt 
Christine)

Roselie
Eline 
(vervangt 
Alice)

Maartje Jacquelien Marianne
Charlotte
Ingeborg

Bert
Karin
(vervangt 
Ilse)

Danique Jennifer Ferdie 

wo Berber Evelien Roselie
Fayette 
(vervangt 
Alice)

Maartje Jacquelien Marianne Charlotte Inge
Karin
(vervangt 
Ilse)

Danique Bert Ferdie 

do Berber Evelien
Yvette 
(vervangt 
Christine)

Fayette 
(vervangt 
Alice)

Maartje Jacquelien Marianne
Charlotte
Ingeborg

Inge Meta Danique Bert Ferdie 

vr Berber Evelien
Yvette 
(vervangt 
Christine)

Fayette 
(vervangt 
Alice)

Maartje Jacquelien 
Marianne
Berber

Charlotte
Ingeborg

Inge Meta Danique Jennifer Ferdie 

Verlof
Ouders kunnen 
voor hun kind 
verlof aan- 
vragen voor:

• verhuizing van het gezin
• huwelijk van bloed- of aanverwanten
• ernstige ziekte ouders, bloed- of aanverwanten
• overlijden van bloed- of aanverwanten
• huwelijksjubilea van ouders en/of grootouders
• ambtsjubileum van ouders of grootouders

• andere gewichtige omstandigheden
In bepaalde gevallen kunt u toestemming vragen voor 
vakanties buiten de reguliere schoolvakanties aan de 
directeur. Een aanvraagformulier voor verlof kunt u 
vinden in de verschillende folderhouders in school en 
op de website van school.



Als een kind ziek is, later komt of om 
andere redenen niet naar school kan, 
moet de school voor schooltijd op  
de hoogte worden gebracht. Dit kan 
via de Parro app. 

Als een kind zonder melding afwezig is, 
dan nemen we zo snel mogelijk contact 
op met de ouders.

Absentie

Schooltijden
Wij werken met een 5 gelijke dagen rooster waardoor alle groepen gelijke school-
tijden hebben van 8.30 uur tot 14.00 uur. Daarnaast hebben de groepen 1 t/m 4 
vijf extra vrije vrijdagen.

Gymtijden
Opblaashal vanaf augustus 2022 

Tijdstip Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag

8.30-9.20 u 7a/7b 5

9.20-10.10 u 6b 4

10.10-11.00 u 6a 8 6a

11.00-12.00 u 5 
Vanaf  

10.30 uur 
7b 6b

12.00-13.00 u 4 3-4 7a

13.00-14.00 u 3-4 3 8 

Vakanties en vrije dagen
Herfstvakantie 17 t/m 21 oktober 2022

Kerstvakantie 26 december t/m 6 januari 2023

Voorjaarsvakantie 27 februari t/m 3 maart 2023

Goede Vrijdag en Pasen 7 en 10 april 2023

Meivakantie 24 april t/m 5 mei 2023

Hemelvaart 18 en 19 mei 2023

Pinksteren 29 mei 2023

Zomervakantie 24 juli t/m 1 september 2023

Studiedagen
24 okt, 3 februari, 22 maart en 7 juli. 
Alle kinderen zijn dan vrij.

In het zomerseizoen  
worden de gymlessen van de  

groepen 3 t/m 8 vervangen door 
zwemlessen in het zwembad  

De Waterlelie.  
De data voor de zwemlessen  
zetten we in de nieuwsbrief.

Peutergym
Kom in beweging, samen met  
uw peuter!

Bewegen is goed, gezond en belangrijk voor 
jonge kinderen. Eén keer in de maand is er 
peutergym op school. De juf zorgt iedere les 
voor nieuwe, uitdagende activiteiten. Kinderen 
leren met elkaar spelen en ook voor ouders 
is het een leuke ontmoetingsplek. Daarnaast 
krijgt u de kans om samen met uw kind op een 
ontspannen manier kennis te maken met de 
basisschool. Deelname is gratis. Kijk voor de 
actuele data en tijden in de kalender.



Activiteiten
kalender

september
6 Inloopmoment

8 Inloopmoment

10 Oud Papier Actie

19 Startgesprek (1/3)

20 Startgesprek (2/3)

21 Startgesprek (3/3)

augustus
29 1e schooldag

31
Luizencontrole

Feestelijke activiteit

oktober
10

Fotograaf op school (1/4)

KinderBoekenWeek (1/5)

11
Fotograaf op school (2/4)

KinderBoekenWeek (2/5)

12
Fotograaf op school (3/4)

KinderBoekenWeek (3/5)

13
Fotograaf op school (4/4)

KinderBoekenWeek (4/5)

14
Vlinderfeest/afsluiting KBW

KinderBoekenWeek (5/5)

17 Herfstvakantie t/m 21 oktober

24 Studiedag Leerkrachten

26 Luizencontrole

december
2 Sint op school

10 Oud Papier Actie

21 Kerstviering

23 Schoolsluiting 12.00 uur

26 Kerstvakantie t/m 6 januari

november
3 Schoonmaakavond

8 10 minuten gesprek (1/3)

9 10 minuten gesprek (2/3)

10 10 minuten gesprek (3/3)

11 Sint Maarten

12 Oud Papier Actie

januari
6 Kerstvakantie t/m 6 januari

11 Luizencontrole
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februari
3 Studiedag leerkrachten

6 Inloopmoment

8 Luizencontrole

12 Kerk en School dienst

13 10 minuten gesprek (1/2)

14 10 minuten gesprek (2/2)

16 10 minuten gesprek (3/2)

27 Voorjaarsvakantie t/m 3 maart

maart
3 Voorjaarsvakantie t/m 3 maart

21 Schoonmaakavond

22 Studiedag leerkrachten

april
7 Paasvakantie t/m 10 april

11 10 minuten gesprek facultatief (1/2)

12 10 minuten gesprek facultatief (2/2)

13 10 minuten gesprek facultatief (3/2)

24 April/meivakantie t/m 5 mei

mei
5 April/meivakantie t/m 5 mei

18 Hemelvaartvakantie

19 Hemelvaartvakantie

29 2e Pinksterdag

juni
19-
29

Citoperiode

juli
7 Studiedag leerkrachten

11 10 minuten gesprek (1/3)

12 10 minuten gesprek (2/3)

13 10 minuten gesprek (3/3)

17 Musical- en afscheidsavond

19 Laatste schooldag groep 8

21 Laatste schooldag 12.00 uur vrij

24 Zomervakantie t/m 1 september

memoAVG wetgeving
Tref onderwijs verwerkt van alle leerlingen persoonsgegevens. Bij het verwerken 
van de gegevens gaan wij altijd uit van noodzakelijkheid. Wij zullen niet meer  
gegevens verwerken dan nodig is om onze rechten en plichten als onderwijs- 
instelling na te komen. Tref onderwijs vindt een zorgvuldige omgang met  
persoonsgegevens van groot belang en is zich bewust van de privacywetgeving. 

Voor een uitgebreide privacyverklaring en het ‘beleidsplan informatie- 
beveiliging en privacy’ verwijzen wij naar de website trefonderwijs.nl.


