
 
 
 
 
 

                        
 
 
 
 
 
 
Weekagenda  

Maandag      10 september -Leerlingen zijn vrij, studiedag voor de leerkrachten 

Dinsdag        11 september -Week- nieuwsbrief wordt voorgelezen in de ouderkamer 
-Jaaropening leerlingen en hun ouders in de klas 17.30 – 18.30 uur 

Woensdag    12 september -Staking leerkrachten, school is gesloten 

Donderdag   13 september -Kennismakingsgesprekken ouder en leerkracht 

Vrijdag          14 september  

 
Uw bereikbaarheid is noodzaak 
Wij vinden contact met ouders erg belangrijk. Niet alleen voor gepland overleg maar ook als uw kind 
op school ziek wordt. Het is daarom belangrijk dat wij altijd over uw juiste contactgegevens 
beschikken. Mocht u een nieuw email adres, telefoonnummer of huisadres hebben, geeft u dit dan 
a.u.b. zo snel mogelijk door. Dit kan middels een briefje of email aan de leerkracht van uw kind, wij 
verwerken dit vervolgens in ons administratiesysteem.  
 
Namen en Emailadressen van leerkrachten 
De leerkracht van uw kind is bij vragen ook bereikbaar via de email. Dit geldt niet voor het melding 
maken van afwezigheid door ziekte/artsbezoek! 
 

Naam  Voor
voeg
sel  

Achternaam  E-mailadres   

Directie   theresia.dir@rvko.nl  

Chiqueta  Augustin chiqueta.Augustin@rvko.nl Intern 
begeleider 

Ranucia  Borger ranucia.Borger@rvko.nl Peuterspeel-
zaal 

Stephanie  Debast stephanie.debast@rvko.nl Groep 6 

Maaike  Ivo maaike.Ivo@rvko.nl Groep 5 

Manisha  KhoenKhoen manisha.Khoenkhoen@rvko.nl Groep 4 

Don  Kockelmann don.Kockelmann@rvko.nl Groep 8 

Raymond  Krooswijk raymond.Krooswijk@rvko.nl Groep 7 

Michelle  Langstraat michelle.Langstraat@rvko.nl Groep 2/3 

Samira  Marzak samira.Marzak@rvko.nl Groep 4 & 8 

Mabel  Mercedes Ramirez mabel.MercedesRamirez@rvko.nl Groep OBA 

Danique van Nikkelen- Kuyper danique.vannikkelenkuyper@rvko.nl Groep OBB 

Antonette  Vervoorn-Fransen antonette.Fransen@rvko.nl Groep OBB 

Sandra  Schippers-van Hasselt sandra.vanHasselt@rvko.nl Ouderkamer 

Hilde  Westdijk hilde.Westdijk@rvko.nl Groep 3 

Christa  Verhoeff-Holleboom christa.holleboom@rvko.nl Didactisch- 
coach 

Annemieke  Verschoof annemieke.Verschoof@rvko.nl Peuterspeel-
zaal 
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Gym 
Kinderen die tijdens de gymles water willen drinken, mogen hun bidon van school meenemen en deze 
mee de gymzaal in nemen. Er is een vaste plek waar de bidons kunnen staan.  
 
Wat kleding betreft zijn kinderen zelf verantwoordelijk. Wij leren de kinderen aan dat ze hun spullen 
netjes bij elkaar leggen en in hun tas stoppen. De school is niet verantwoordelijk voor eventueel 
verloren kleding, brillen, sieraden etc. 
 
Feestelijke jaaropening Theresia 2018 2019 
Aanstaande dinsdag is de feestelijke jaaropening! Alle kinderen uit de klas hebben gewerkt aan een 
presentatie voor hun ouders/verzorgers. Ouders EN kinderen worden om 17.30 uur ontvangen in de 
klassen! 

 
 
  
Ouderbetrokkenheid 
Reanimatie en brandcursus 
Op 19 en 26 september en op 3 oktober is er een reanimatie/brand cursus voor ouders. Er is nog plek! 
U kunt zich nog aanmelden bij Sandra in de ouderkamer of per email sandra.vanhasselt@rvko.nl  
Bij deelname kiest u ervoor alle drie de cursusdagen aanwezig te zijn. De cursus wordt gegeven door 
de brandweer.  
 
Vanuit SSV, school sportvereniging 
De sportlessen zoals judo en freerunnen, na schooltijd, lopen via de SSV school sportvereniging. De 
school stelt alleen de gymzaal ter beschikking. Communicatie aan ouders/verzorgers, waarvan de 
kinderen deelnemen aan de lessen van de SSV, loopt via de sportdocent die de lessen verzorgt en de 
SSV. De school neemt het aanbod van de SSV wel op in de week- en/of nieuwsbrieven. Mochten 
sportlessen, na schooltijd, vervallen dan informeert de SSV sport docent u tijdig hierover.  
 
Extra Nieuws 

 Op donderdag 4 oktober komt de schoolfotograaf. U krijgt hier later meer informatie over. 

 Elke vrijdag is Rick (adjunct-directeur) in de ouderkamer aanwezig. 

 De leerkrachten zijn op zoek naar klassenouders. U kunt zich hiervoor aanmelden bij de 
leerkracht. 

 Er zijn nu negen betrokken ouders in de ouderraad! Wilt u wel helpen met feesten organiseren 
maar u wilt niet in de ouderraad? Dan kunt u zich opgeven bij Sandra in de ouderkamer of per 
email sandra.vanhasselt@rvko.nl  
Er is altijd hulp gewenst en nodig bij de organisatie van feesten voor de kinderen! 
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